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 רתויב ךומנה ריחמב רתויב םדקתמה לוקה סיטרכ
 .םירקיהו םינשיה לוקה יסיטרכ ןדיע םת !םירחאה לכמ חכש
 !רתויב םדקתמהו שידחה לוקה סיטרכ אוה יסקאלג דנואס
 תויורשפא רתוי ,םילולעפ רתוי ,תויצקנופ רתוי שי יסקאלג דנואסב
 .תרחא היסקאלגמ לוק סיטרכ - יסקאלג דנואס .רתוי ךומנ ריחמב הז לכו

 םיטרדנטס רתויב ךמות
 65 םסוו-ה יגוס לכבו

 .,.ההגגהגהה טו קסואטו \טוחהפסה

 \\ ןאט0ו\צ ו -. 2-4 ולד:
 (0וןץג ו

 03-5370094 .לט א"ת 18 רגסמה 'חר ,היגולונכט ץיברוק .תורחבומה תויונחבו 03-5285859 .לט ,4 רעש רטנס ףוגנזיד ,רטנס הידמב גישהל ןתינ קטצא תיבמ ואדיו יסיטרכ ,םירוטילקת יננוכ ,הידמיטלומ תוכרע ,לוק יסיטרכ
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 ל?ןחה המ ,ד'את

 ?מ לצ םיכלוה

 , ,ה'עב םוש \יא

 'לל\מה ס'טרכ

 סל 0709 תלשנ
 רזתב \נל \חלש'

 הזה |שקאה לכ\
 .ת שי בשתמל 'כ
 .ת'תודיד'



 ק'ת \נילע ליפהל לש עטקב א'ה םא ,%

 .תא ךרילדת הללא' ,הדווזמ הילע ל'פ) \נתנא

 ןגלבב רדס .תושעל ליתת)\ .302%-ה בשתמ

 צמש] ע'א' רמותהש דע ,ם"תנ'ב םדומ-סקפה תרזעב רשק ת) ךכ-רתא
 סיטרכל 'כ גבשתמהמ וידר תבה 9ד'מ ךושמ)\ פד'מ יראאמ 'נ'מ לכל

 ו 65-ה בשחמ תישקה 0 וידר םא שי .302%- לש הידמ'טלומה 40-8-ה בשתמ לש תישהה ה0ידל
 3405%- לש הי

 םשמו הי

 = ,\ .רמותה תא
 תו 8 /

 ( ץוטל וכישמ' םיפלפלה רר\ \ 7
 הרזתו הירפסל ןמזה לכ ==
 , רש 0/8

 וש... 5 2 ב
 ה

 תא'3-ק"3 רמא
 תונולח תג

 לוכ' םא בשתמה ילוא \ד'את
 ?\)מוקמב רפסה תא אורקל

 םיתתופ םצ םישוצ המ \? הנ'גסל ת
 תסנכ)ו .תונולח

 \?םיצרפ תור



 .םירקיהו םינשיה לוקה יסיטרכ ןדיע םת !םירחאה לכמ חכש
 !רתויב םדקתמהו שידחה לוקה סיטרכ אוה יסקאלג דנואס
 תויורשפא רתוי ,םילולעפ רתוי ,תויצקנופ רתוי שי יסקאלג דנואסב
 .תרחא היסקאלגמ לוק סיטרכ - יסקאלג דנואס .רתוי ךומנ ריחמב הז לכו

 םיטרדנטס רתויב ךמות
 6פ םסוו-ה יגוס לכבו
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 קטצא תיבמ
 .תורחבומה תויונחבו 03-
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 ית \נילע ליפהל לש עטקב א'ה םא ,% ₪7 וש ו
 : ו ו \ 1

 תא ילדת הללא' ,הדווזמ הילע ל'פנ \נחנא קב \נטלתה המ ,ד'את /
 |אלבב רדס .תושעל ליחת)\ .4028-ה בשתמ .18-ה האמב םיעחתנש וא הידמ יטלומ לע םיכלוה /

 ו 6

 צמשנ ₪ רמוחהש דע ב םדומ- 0 פה .תרזעב רשרת) ו .תרזעב ,ה'ִעב םוש \יא
 סיטרכל 'כ גבשתמהמ וידר תכנה פד'מ רושמנ\ פד'מ יראאמ 'נ'מ לכ 0 00 0 יטל\ תש
 וידר םא שי .40%- לש הידמ'טלומה 028-ה בשחמ לש תישקה לסידל ה - ו 0

 ד
 .רמותה .תא הרזתב \נל \חלש'

 לוכי םג בשתמה ילוא וד'את
 ?\)מוקמב רפסה .תא אורקל

 הא'נ - -"צ רמא] הזה \שקאה לכו
 .תונולת .תנכות שי בשתמל יכ

 םיתתופ םצע םישוצ המ

 .תסנכנו .תונולת
 \ ?םיצרפ תור



 .ש היו 0 אר רווקה דעלג - מ"עב דווילוה ואור /
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 ל 0 0% 1 = 0 ₪ 5

 7 ו ---(- --4 ל 0 יתתוומטתהה ברכב הדב
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 ו[ "6 וא ואליו יש
 ?ץוציפ ףוג םיצור

 תוטלקמ תחא תא םויה רבכ ונק

 ו

 ביהלמ ןומיא בבל "דעלג" לש תוירוקמה ואדיוה
 46/05 לצוף / תשולש .תיבב דובעל וליחתתו

 ו ו לש תושדחה תוטלקה
 - ₪ 7 5 / "דווילוה ףוא רומ"

 תא םכתיבל םכתיא םיאיבמ
 לש תושדחה תוטלקה שולש

 תילגנאב וא תירבעב דעלג
 ,עדוי אל ןיידעש ימל

 רישע ןויסינ לעב אוה ץיבולקני דעלג
 10 ברקב יאטרופסכ תוכורא םינש לש
 .ינפוג ןומיאל יאבצ ךירדמו ןיצקו (ןולטקד)

 תוינכות קיפמו חראמ דעלג
 "העונתב ףוגה" תוירלופופה היזיולטה

 בה"ראב "יסיסב ןומיא"ו
 ,תואירב ,תוקילדמ ולש תוטלקהו

 הב ו מ רקיעהו הלועמ תוכיאב
 | 1 וו | 2 )5 / הקיבוריא ,ףוגה קוזיחו בוציע

 0 2 0 "דעלג" םע לקשמ תודרוהו

 יאווה לש יעלסה ינופצה ףוחה לע

₪( ₪0 

 םיללוכ םיריחמה

 חולשמ ימד

 "דווילוה ףוא רומ"ל שיש ברה תוטלקה רחבממ ןטק קלח קר והזו
 03-5614161 .לט א"ת 56 רגסמה 'חר "האמה קוויש"ב םכל תוניתממה



 אשאחחקאאהה- - |-|-| 

 ש * ב %
 לואש-םש הרואנ :תכרוע

 יתנחלא השמ :בשחוממ בוציע
 רלבב הנורש :סופדל הנכהו ללמ בוציע

 יריאמה רימא :םלצ לוג ךליל :בשחוממ רדס

 ןומולוס ןורש :תוהגה ענרב איג :ינושל ךרוע

 השמ ,ןייפ ןרע ,ןגובנלא סומע :םיעובק םיפתתשמ

 ,רגרב םות ,תרק דורמנ ,ענרב איג ,בהר ןויס ,וטסרפ

 ,ץיבוקשומ לייא ,רלג תאיל ,ץרפ לט ,סאואמ דוד

 רנסק ביני ,בגוי ידע ,יבכוכ ןר ,ןמדירפ ירנ

 תרושקתו תונותיע ונלוכ :ל"ומ

 ןילביצ ןרוא :יארחא ךרוע

 הייטע-ךובנזור ילרוא :ל"כנמ

 ףילח תיור :תכרעמ תריכזמ

 אסא הויז :תועדומ 'חמ תלהנמ

8 0375180871 

 הארגנ ילט :םייונמ תקלחמ

8 0375180870/4 

 ביבא-לת ,84 יבצ"ןב ךרד :תכועמה תבותכ

4 

 (יוק"בר) 0375180820 8

₪: 0376820401 

 מ"עב תוספדהו תוקפה צ.צ :הספדה

 רואפרג :תוחולו תודרפה

 03-6952118/9 8 רב :הצפה

 הניאו תועדומה ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 6 46666664464666666664 (תכרועה רבד) הרואנ לש ריקה - 1 יטיפרג

 7 -660666664666666662666666604 (םיבתוכ םיארוק) םכלש ריקה - 2 יטיפרג

 1-06 ]דבש םיקחשמו םישודיח

 10 466 < 466.6 ללכב הז תא ךירצ יתייה המל - םייחהמ םירופיס

 12-13 46 ?% < הנוכנ הביצי ?הנירק אל וא הנירק - ףוגה תואירב
 14-15 < ודונכדוה לש םילטקרפ ,חומ תונוכמ - שפנה תואירב
 16-17 4 וולש שארב ,םירוטילקתב ,תשרב - תואירב םג הז סקס

 18-20 6 4 444 ןיילןוא"טיבמוז ,טנרטניאב הבהאו תואירב - 5

 22-23 6666694666 הע'גרל הנכות ,תורכמתה - שפנה תואירב

 20025 9 עד 6666664646 םיסוריויטנא| םיסוריו - עשפ

 26- 30 666 ..7 טסווקגניק ,ונרפניא ,יתחפשמ אפור ,ןוטייפ יטנומ - ס0

 31-33 466666646666666466666664466666 ..םיעדרפצ ,םיבאז - םיקחשמ

 14-35 6660666 )| קילק לבאד

 36-4146646 ..התיחנ םסקה חיטש ,םיעגושמ םיינחמ - םיקחשמ

 2-3 יאש ..ללחב םיטאריפ ,םידמה ילוחכ - םיער םיקחשמ

 44 9 בשחמהו םדאה - תואירב - םירפס

 4566666666 םירכומ ,םינוק - קו'ג קוש

 22-2546666 |ואפיזהמ תאצל - 0

 48-49 0 ביבסמש המו ילרבב ר"'ד - קרט"רטס

 50-5166666 ..וברוטו רפוד רפוס - ואידיו יקחשמ

 2 4600060299 [כ''ש תקהל - הקיזומ

 54-55 666666666646662692699% םילזרבל רשי - הקיפארג - תונכת

 56-57 1 4666996 ורדנא לש הפתוש ,ןוירה - שוטניקמ

 58-59 666640666666066646669666 |א0'ט ,עדרפצהו הכיסנה - היליבמוז

 1 ו הימונוגרא ,ןוזמ - ףוגה תואירב

 63 -6646666666646666664466666664444666666 תוהובג תויוריהמב הקיטתסא - לייטס

 64 - 464066 א"ליא סנכ - םייחהמ םירופיס

 65 5 0 םיסרפ יאשונ - תודיחו תויורחת

 66 5 4666 ןותיעב תובתכ לע תורוקב - יטנא

| 0 



 אשונה תא ,החידב אל הז ,תודוהל רשפא = =
 יתרחב ,ת3)א?רב ,הזה ןויליגה לש יזכרמה |
 לומ הנוכר ,םדוקה ןויליגה תיישע איש יעגרב =
 1 רשפא .תורחואמ הליל תועשב דצרמה ךסמה | =

 עבנ םינכודה רואל האיציב ורותיא ,תודוהל =
 םירקמ יפורצו תובר תוינכט תויעבמ |
 "םירבוחמ"ל םירכומה ולאכ ,טעמכ "םייטסימ" ==
 לע םיחקול רשא הלאל יאדוובו ,"םירוכמ"לו ן 6
 ינשדח ןפואב רואל האצוה לש טקייורפ םמצע >>

 ."וםו ב!מז" ןותיע תיישע ומכ ,רחאו | =
 ונתוא םיניינעמ ,בל םתמש םא ,ללכ ךרדב = =
 אלו ,םיבשחמ םע "םירבד" םישועה ,םישנאה | =

 ,ןמזה ותואב דחוימב ךא .םיטיבו םילזרב קר =
 ןורתפב ,המצע היישעב םיקוסע ונייה רשאכ |>

 המו תוושקתו למשחו הנכותו הרמוח תולקת ==
 וכפה שונאה תולקת ,םיוסמ עגרמש ונטלק ?אל |[ =
 ףרוצב םיבאכל תנווכתמ ינאו ,רתושיב תויטירקל ==
 יגאכל ,םישות םוטמטל ,ת\פרוש .םייניעלו---
 אשונה יחומב לשבתה זא .ץ9\3/מ שארלו םיהרפ =

 (61 ,60 13 ,ו2'מע) ףוגה .ת)א*רב לש ,הזה ==

 ,(23 ,22 15 4 'מע) שפנה תואירב =

9 
- 

 2 קס םג .(62 31 הביבשה תואירב

 הפי !חצ םגו ,(וז ,6'מע) ת)א?רב הז

 הברה הברה םגו (8 ע) ת\ארבל

 .(43-28 'מע) םיקחועל

 םירזוח ,םיגולויב םיסוריוו םישנאמ ץוח לבא
 .םיבשחמה לש הקיטויביטנאו םיסוריול דימ
 םיסוריוב קסועה ,(25-24 'מע) עשפ רודמב
 שודנה לע םעפה גלדל יתרחב ,םיסוריו-יטנאו
 םירופיסבו הירוטסיהב רצקל ,רכומהו סעלנהו
 םייונש םיאשונב דקמתהלו ,בורל םיעודיה

 דגנ םיכסמ ומכ םיאשונב םג ךכ .תקולחמב
 וא (44 'מע) םיקורי םיבשחמב ,(12 'מע) הנירק
 העגרה תונכותו "חומ תונוכמ" לש תלוכיב
 .םייחה תוכיא תא ונל תונשל

 ןיזגמ לש הקפהה ךילהת לש תוידוחייה לע

 ,םילימה ,היגולונכטה לע ,"[ם"ם מז"
 .אבה ןויליגב ,"םיפיג"הו תרושקתה

 \|| = ,סי/כ2 זק 2

 ו ;99/6)

 ,דוע הכזי אל םלועלש בחכמ אצמנ ילש ינורטקלאה ראודה תביתב
 ,םולב ןורי .תבאוכ ילונ ,וב תלקחנ ינאש םעב לנבו ,הבושתל:

 :היהש ןור' ,הוולנה טקסידה רומישל חועצהבו חבהלנ] הבוגתב
 וורי .יתימא ועיאו דסחב ןחינכות ,ץראב םיםא יב.'בה ימיקמ ינושארמ-

 ןוםא הזיא .דיל-חי'בב עוגיבב גרהנ םולב ןורי ,ינשה ןויליגב הקיזומ
 < .ךאנ הזיא|



 ידו ל שץ יון יו "מ ו = ב) | שץ עיבל נוב

 4 = דק ו ו = א. | יי יש נו= +

 :2₪דומור

 :ןימיל לאמשמ ,רדסה יפל וללה םישקמה לע וצחל |
 .קשנה ילכ לכ תלבק - 108
 .תועיגפ ןיסח - 200
 .[61 ל הדוקפה ?םודב ,תוריק ךרד רבעמ - 5700
 .הארנ יתלבל ךתוא תכפוה [ :תפסותנ 100

 .ךשוחב הייאר 1,

 .חוכה תלפכה 5
 .םוח יפ לע הייאר \

 םכנוצרב וילא בלשה רפסמ ףוריצב הפמה ךסמב דוקה תא וצחלת םא - 101.
 .םשל םכתוא ריבעי דוקה רובעל

 םג ולגתי ,בוש ותוא שיקת רשאכ ,הפמה לכ הלגתת דוקה תא שיקת רשאכ - [077
 .םיבייואהו תורצואה
 .תומדה תא זיזהל ילבמ הפמב בבותסהל תורשפא ןתונ - א"

 .ךומנ ףורגא ,המידק ,הטמל :האפקה םסק :50 0 |
 .ךומנ ףורגא ,הרוחא ,הרוחא :הכישמ םסק :560זקו0ח |

 .ךומנ ףורגא,המידק,הטמל :קרב .המידק ,הרוחא ,הרוחא :לוגליג :8266ה ₪
 .תחא תבב ךומנ ףורגאו הכומנ הטיעב :םיילגר תסיפת :50ח18 |[
 איפקהל טושפ ךירצ ,505 2610 תרזעב לסחל דואמ לק ורוג תא :ורוג תא לסחל ךיא [₪

 אפקי ורוג ,האפקה דוע תוריל זאו ריוואב ףיעמש ףורגא ול תתלו וילא ברקתהל ,ורוג תא

 .ומצע לע ןגהל לכוי אלו ריוואב חלשו פוש"וטופב ןולב חפינ םייקלא ירשא
 ןייל-ןוא-טיבמוזל ותוא ונל

 חרי הכומ ...(םימעפ רפסמ הלועפה לע רוזחל ןתינ) ףסכ הברה ולבקתו 11 + % וצחל
 :בלש ורבעת רדסה יפל םיאבה םישקמה לע וצחלת םא

 קוה2ה0וה203תקתוש03ת28ַ]סחק|ותק]סתש הירק וחרפה וחד לפרחקתרק אהוב דפו

 ...תודוקנו תוליספ הברה לבקל ולכות 7 43 - רותפכ לע הציחל 7 | "ונתוא קיתצמ רגרבמל רפוע |

 ללגבש | םיננולתמ | םיקנבה א
 ו םיבשחמה םיצצופתמ היצלפניאה

 ו 'נש \נחנא הלשממהו ?המ זא .םיספא בורמ

 ,בשתמ \תואמ ?אל

 | \כ \ת\א | בשחמ הז | ישונא בשחמ ל
 / תא ליטמ אוה העוט אוה רשאכש
 .::ףפור רובית \תוא ...רחחא בשחמ לע המשאה

 וא רכז הז בשחמ :הלאש יא
 ?הבקנ
 יתפפוכתה אל םלועמ :הבושת

 1[ התילס ,השקבב ,הדות <

 ורבע ונלש ללמה יצבוק :תודות

 .י'גרנפ לש "םירשק" תרזעב הרמה

 לש ותבתכ בותכשמ :תוחילס

 ןבוה 2 'סמ ןויליגב ינפד בדנ
 תא בילעהל הנווכ התיה וליאכ
 ויה אל ולא .הקיזומל תורומה
 ןיא ונל םגו) ,תוירוקמה ויתולימ
 .(הרלק הרומה דגנ םולכ

 םיצירעמה לכל :תודוח

 .םיבתכמב ונתוא םיפיצמה

 .לקספ אאאאל דבכ-ספ
 .סוד אאאאל | ינולית
 .סוטול אאאאל = סוט-ןכ |
 קיס"ייב אאאאל אירב-י!ב=
 .(הלוח) /

 פוש"וטופב הדובע ןייל-ןוא-טיבמוזל החלש ןתנ-רב תנע 4

 - נקב תוכנת יב 1 ו

 יש *%ו.*1. אעלדמ גול[ ד צש 5% תר דה ו ח ( ה פו לרה פומה 5566 8% ה ל תר < = התה ,8 "יה קחו ה טסו תרה 8 קת לקה 55 0/ו חמה החד 8 פה ₪ 8 הורס" < 8% ליה 50%



 .ביתכ תואיגש ןקתמ םגש ,אשינ רט אוה ןולימה .ירבע ילגנא"ילגנא "דרופסקוא" ₪ :לארשיב הנושארל *

 ,תוטלקה ,ואידיו יעטק הב ויהי .ןוירוג ןב דוד לע הידמיטלומ תגצמ רקוביהדשבש ןוירוג-ןב תשרדמב גצות בורקב "יש

 .םוקמב ורקביש תותיכה ידימלת תונהל וכזי תגצמהמ .דועו תונומת
 ךישמיו ,דואמ חילצה קחשמה .סואלק הטנס לש ובוכיכב ,סמטסירכה דובכל דחוימ קחשמ אצי תירבה תוצראב "פט

 ...ץראב םג יוכיס ול שי םא ןיינעמ .הנשה לכ םש רכמיהל

 ללח תורובעמ לש ןהילולסמ רחא תוקחתהלו ללחה יבחרמב לייטל רשפאמ "טפוסורקיימ" לש שדח "ללח רוטלומיס" "6:

 .תומסרופמ

 .םילקש 600 טעמכ הלוע אוהו ,(תישפוח חור) "טיריפס ירפ" :ומש .רעונ ינבל רפיב תקוושמ "תרושקת רפיב"
 אל ינרא ,םעפה .וטיוזהד ינדו רגנצרווש דלונרא םיבככמ טרסב ."'רוינו'ג" טרסה תובקעב ,בורקב אצי בשחמ קחשמ "יט

 .ןוירהל סנכנ ...אלא דחא ףא חסכמו גרוה

 תא וישכע שוכל םילוכי "ברסויפמוק" ייונמ ."ברסויפמוק" לודגה עדימה רגאמב הלשמ םורופ החתפ "הגס" תרבח "9

 .בינגמ .םלועה לכמ םיקירפ םע רבדלו ,הרבחה ירצומ

 ינוט בורקב ילוא ,עדוי ימ .17 טסיא תקהל ירבח ...ובככי וב בשחמ קחשמ תאצוה לע םיעגמ םילהנתמ הינטירבב "2

 .ונלש בשחמה ךסמ לע םג ובככי ה'רבחהו רמיטרומ

 םיגצומ תללוכ הכורעתה ."םיבשחמל םיבושיחמ" ,השדח הכורעת ולא םימיב החתפנ הפיחב ןוינכטה ןיינבב "יט

 לדגומ םגד ומכ רתויב םישדח םירצומ דצל ןושארה ינורטקלאה בשחמה תורפופש ,תויתיב בושיח תונוכמ ומכ םיירוטסיה

 .דועו תרושקת ,היידמיטלומ יבשחמ ,לטניא לש םויטנפה דבעמ לש

 םינופלטב לופיטל יפרגואג יטסיטטס בושחימ ךרעמ הרובע םיקהל "הלומרופ"זו "קט"יגיד" תורבחב הרחב קזב תרבח "<

 תא רתוי בוט ןנכתל ךכו ,ץראב ירוביצ ןופלט לכ לש ומוקימ תא תעדל קזב ישנא ולכוי ,תכרעמה תועצמאב .םיירוביצ

 .בורקב תבחרומ הבתכ .לארשיב םינופלטה ךרעמ

 טפוסורקימ יתנכתמ המכ :א"ליא סנכב 6סאוקטדפחש/סמו ס ןותיעה ךרוע י"ע עובשה הרפוסש החידבב םייסנו "יש

 6 ...הז לע ובשחתו ...טרדנטסכ ךשוחה לע םיזירכמ םה ,דחא אל ףא ?הפורש הרוג תפלחהל םישורד

4 . 
 ונל איצוהל םוי לש ורקובב וטילחה ח=א66405 תרבח ישנ%

 שונא ןבל רוזעל איה ,וב הרטמהשכ ,תואקתפרה קחשמ דוע

 .תולכ דע בהואמ אוה הב ,המולע תינקחש םע שגפיהל ללמוא

 תוקחל | ןויסינ השענש לבח לבא | ,ביבח הארנ

 , .ןויסינ קרו ,סטרא סאקול לש םיטסווקה תא

 הנאידניא לש בולע יוקיחכ םיארנ םיכסמה

 ישנא ךיא ןיבמ אל ינאו םיפוקה יא וא סנו'ג

 םייוקיחב שומיש לע םיעבות אל סטרא סאקול.

 ..הארנו הכחנ טושפ ,בוט .הלאכש םיבולע



 = ..תוכחל יאדכ ...בוט חירמ ...תוכחל י

 | הנטק הלודג האקתפרה
 ו ויד"זיד פו ו
 .קסופ אל םיקחשמב תידמימ-תלת הקיפארגב שומיש 8 )

 4 .םיבוטהמ דחא אוה ,אספו ואם תרבח י"ע רצוימה ,4
 (טסווק לש בוליש :םוצע לאיצנטופ ןומט יסיסבה ןויערב
 .ןשקא הברהו תויריו תוכמ םע ידמימ-תלת

 אולכה ,'ץווקה עזגמ ריעצ רענ ,ןסניווט תא םיקחשמ םתא
 תיבב

 ער לש שודנה רופיסה ןמ 2 גרוח וניא קחשמה .הנידמב רתויבי
 תעא:חט6א רוטקודב רבודמ םעפה ..םלועה לע טלתשהל הסנמה,

 יפכ ,ליחתמ קחשמה .םיישונא םיטובורו םדא ייומד רציימה
 !! חורבל םכילע ..הנשמ אל הז .אלכב ,םדוק יתרכזהש

 .תילמרונ-ו תיאשח ,המילא תומד ,תיביטרופס תומד שי
 | המילא תומד ,ץופקל רשפא תיביטרופס תומד םיקחשמ רשאכ ₪:

 || תילאמרונה תומדה .תאבחתמו תבנגתמ תיאשח תומדו הציברמ
 תויומדה לכ .םירבדב שמתשהלו שפחל ,םישנא םע רבדל הלוכי
 | .תוביבח דואמ

 לוכי אל ינאו המגדהה תסריג תא יתמייס ! ! ! םי ה ד מ
  ...אלמה קחשמל תוכחל

 וו ( / 0%0-וטאוטריו
 .קחשמה תמוסרפ לע יתאצמ וז העדוה ? ןיינעמ עמשנ .... "דיתעב לור'נקורו

 .3סס-לו ,רוטילקת יבג לע =6-ל קחשמה תא האיצוה =| וד= תרבח

 עודי אל ,לור'נקור ףרוטמ לש דיקפתל םיסנכנ םתא קחשמב ? קחשמה המ לע
 | לכ וא הרטיג וא ןופורקימ קיזחמ אל אוהש הז רזומש המ ... טסירטיג וא רמז אוה םא
 .לור'נקור למסמה רחא ץפח

 !!!ודיצ-יבור ינש קיזחמ אוה
 םיבייואהשכ ,הריחבל תומישמ שולש תודמוע םכינפל ..העודי אל ?הרטמה

 !םיפלטעו קנע ישותי ,גלש תובוב ,םיברקע :םירזומ דאמ דאמ קחשמב
 !העשל (הנומת) םיירפ ךרעב ,רתויב העורג קחשמב היצמינאה
 המצע הקיפארגה !בשחמה ללגב אל הזו

 .תילביז דאמ
 תנומתב !תועדוהל ןימאהל אל :רסמה

 ,קחשמה רוביג לש םולצת םיאור תמוסרפה
 םיטובור ינשב הרוי ,בהלתמ טסירטיג הזיא
 !םיפי םידמימ-תלת

 שיא ונשי ,הנומתל םוצע דוגינב ,קחשמב
 !תולקמ ינש םע ללמוא

 9 ...תוכחל הווש אל
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 2? הז תא ךירצ יתייה המל
 זאמ .שדח בשחמ הנק ןייפ ןרע

 רכה אלל וייח ונתשה

 .ואת םיארוק ילש בלכ |
 .דחיב הברה םילבמ ונייה ,יצחו שדוח ינפל דע ,םעפ |

 קר ,בוט) םיצע לע םיניתשמ ,תובוחרב םיצר ונייה .ת==
 רקיעבו עובשה ףוס לש םינותיע דחיב םיארוק (אוה
 אוה לכה ךסבו ,םיבוט םיסחי ונל ויה .הקיסומל םיבישקמ
 ?רתוי יתיא רבדמ אל ילש בלכהש הז ךיא זא .הפי ילא סחייתה

 היה תושונאהמ תיטיאה יתדירפ תא רשיבש םוי ותוא דע
 יתעדיש המ לכו ןבל-רוחש ךסמ סיטרכ םע 286 יתושרב
 ןייטשנייאה תנכות םע םיטירסת בותכל היה ותיא תושעל
 םישקתמ ויהש םישנאה םתואמ יתייה .ילש הנקזהו הבוטה
 יתבכישדתלתה טלאוטה ריינ לש הלעפהה תוארוה תא ןיבהל
 םע םולשב ויחשו םהלש
 .םהלש יגולונכטה םזיטוידיאה

 בשחמ יתינק דחא םויש דע
 םכחותמה הסינכה סיטרכ ,שדח
 לש ןורחאה רושעל ילש ןיועהו
 .הזה ףלאה

 ?שדח בשחמ יתינק המלו
 ךכ קוידב אל ,היהש רופיס

 וז ,הרואנ .ךרעב לבא היה אוה
 לש ריקה"מ םכל תרכומה
 .ילש הקיתוו הדידי איה "הרואנ
 יתשגרה ונתורכה ןמז לכ ךשמב
 הרועפ תירשפא יתלב םוהתש
 .וניניב

 לע דימת הרביד הרואנ
 תומש ינימ לכו "סייפס רבייס" ,טנרטניאו תרושקת תותשר
 אצוממ םישנ לצא "סצפא" תויעבל ךירדמה ומכ יל ועמשנש
 הלאה םירבדה לע הרביד הרושנש םעפ לכ .יבאלס"ודניא
 שיו הלאה םיניינעב לודג ןיבמ ינא וליאכ ישארב דינמ יתייה
 ךובנ יתייה .ילע אשנתת אלש .התוא דמלל המ הברה דוע יל
 .וגא יל שי ,רבג ינא ?תושעל המ לבא ימצעמ תצק

 יתינעו סחא[א| הצור ינא םא יתוא הלאש הרואנ דחא םוי
 תוסנל חמשא ינא לבא םימס ןשעמ אל ינאש ןוחטבב הל
 .ףשחנ ילש הווסמהש יתנבהו זובב הרחנ הרואנ אא[
 ....ש וא ראופמ יריקרח עצבאש וא ,וישכעו התלגתנ יתורוב

 חלצ אלו הפוקת התואב דולח היה ילש ינפיה ןיכסה
 רכומל רמוא הרירב תילב ימצע תא יתאצמ ךכו יריקרחל
 ליבשב יל ףוטעתו ירט ירט בשחמ יל ןת" :םיבשחמה תונחב
 יתשגרה ."שי םא םישקו םילודג םיליצח םגו ,התיבה תחקל
 הנושארל םימודנוק תסיפח הנוקש ימ לש וזל המוד השגרה
 .םדא המוה תחקרמ תיבב העימש דבכ חקור לצא וייחב

 סאל ייח ךות לא ורדח ילש הזיווה סיטרכ לע המיתח ףנהב
 לבאד 6080%1 ,16 רטסאלב דנואס ,ימינפ ןורכיז הגמ 8 םע
 ץסו(פ=" יחמב תויהל וכפהו ,בלב רישו 14400 םדומ ,דיפס
 עצמאה תרענ ,םילוח תפוקב תוחאה ,אמאה ,תבהאמה "סא
 .םג בלכו .ילש

 ךירצ אל ינש דצמ לבא "הצרא" ול רמוא התאשכ בשוי אל םנמוא בשחמ
 .םויב םיימעפ ותוא דירוהל

 דעצה תא יתישע דיימ .ונממ ועקב םירזומ םישערו בשחמה תא יתקלדה
 .ןושיל יתכלה ,ילש תיגולונכטה התעבה לומ תודדומתהב ןושארה

 תדעור דיב יתבתכו ילש 101 רדח לא תינש יתשגינ יתררועתהשכ
 ךירצ יתייה .ינפל ועיפוה םירבסומ יתלב םינוקייאו התלע הנכותה ."וצזא"
 .ונממ הצור ינא המ הזה םלוגל דיגהל ,והשמ תושעל

 ינא המ .ארקימה ימעט לע תוצרהל ינממ שקבמ והשימ וליאכ היה הז
 ?הזב ןיבמ

 ילש אמא ."םיסופסיפ"-ב התומלשב הנרקוה ילש הווצימ-רבה ירה
 הילעה סקטל החפשימה לכ תא הנימזה איהש ירחא הלער םע תכלוה
 יתרבגתה .הווצמ רבל יתוא דמילש ימב ורי םינומלא םישקנתמ .ילש הרותל
 יתיליג תועש המכ ךות .בשחמה יכבנב טטושל יתלחתהו ןורגב שוגה לע
 יתחלצה .תנמוימ הכפהו הבצייתה רבכעה לע לופכ קילק לכב הדערש דיהש
 הז תוכזב רקיעב חישקה קסידה תא טמרפלמ ענמיהל םינורחאה יתוחוכב

 שולשה ןב םהלש ןבהו םיחרוא ועיגהש
 לעו למשחהמ תצלפמה תא תועטב קתינ
 .ומש לע למג תפוק יתחתפ .ול הדות ךכ

 תועטב ךופהלמ יניש רועב יתטלמנ
 םידלי רישל ילש 401705880 .841-ה תא
 .הלעפהה תכרעמל ריהנ וניאש ירציווש

 לש ופוסב יתוא האצמ הפורטסטקה לבא "=
 ינא ,עגר) .רתויב השיבמ הרוצבו רבד
 .(הניפב קימסמ

 תונולח תגוצתב טנופ ףילחהל יתיצר
 דחאב החמישב יתרחבו רתוי אירק והשמל
 הציחלה ."גח11ַ. ₪01.ס"-ה לש םיטנופהמ
 לכ תא המילעה םאדפמ-ה שקמ לע
 אל ילש ךסמה סיטרכ .ךסמהמ םיטסקטה
 ךסמהו הזה יפיצפסה טנופל םאתומ היה

 .שפוטמ - ןבל - קיר .דג אב ברה לש תוישיאה תפמ ומכ הארנ ילש
 המכ ,יתחמישל) תיבב התיה אל איה לבא הרואנל שיובמ יתרשקתה

 יתיליג .דבל היעבה תא רותפל תוסנל יתלחתהו (?םדאל ול שי םירבח
 .הטמו הלעמ רבכעה תא זיזהל הז ךירצש המ לכו תיסחי טושפ ןורתפהש
 הלקתה תא ןקתל רשפא הככו ותוא שיגדמ אוה םלענ טסקטל עיגמ אוהשכ
 תא יתנקיתש ןמזב .ילש הרקימב יתבר תויטיאב .החטיבב לבא תויטיאב
 הכיסה תא הדביא ןיבר האל ,ןדרי םע םולש םכסה םתחנ החידאפה
 ללגב ילע החספ וזה הירוטסיהה לכ ,ץיצי בשומב ותחנ רחא בכוכמ םירוציו
 .הדובעה

 תונולחה תגוצת תא יתמאתהו יתרפיש ףאו ותומדקל בצמה תא יתרזחה
 :לכשה רסומ טעמל יתינפתהו ימעטלו יכרצל

 הקומע תחא הבשחמו ףאהמ תומישנ יתש .ןטשהמ הקינפה לכ םדוק
 המל תובר תובושת .בשחמב תרציש םיקזנ רוזחישב ךל רוזעל תולוכי
 תכרעמ לש חטשה ינפ לע םש יא תוחנומ תיטירק הלקת ומכ הארנש
 ןיידע םיכלהמהו תודוקפהשכ םינושארה םיבלשב תוחפל ,תינש .הלעפהה
 ןתוא רזחשל לכות ךכו תעציב תולועפ וליא דצב קתפ לע םושר ךל םירז
 .ךירוזחישב דעצ רחא דעצ תכללו

 ירפס תא תונקל יאדכ דוקינ ילב תירבע אורקל םילוכיש םכיניבמ וליאל
 ומייסתש רחאל דימת לבא ףסכ םילוע םנמוא םה .םיסיסבה הכרדהה
 הריעב רמוח וא םוקע ןחלושל ךמותכ שמשל םילוכי םה םהב אורקל
 .רקה ףרוחב חבושמ
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 | 2 ר'חז יהק בז

 "לב דרקפ'' לש 50501חו-ה
 ל ופיד סיפואל ידעלב ילארשיב הנושארל

 = :וכותב ליכמו ,תיב לכלו קסע לכל םיאתמ

 בשחמ

 ספ

 ןובישמ

 ואירטס תכרעמ

 וידר

 היזיוולטל תורשפא

 תונכות תליבח
 ינשדח בוציעב ,דחא זראמב לכה

 תונהלו למשחל רבחל
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 ואדיו יטרס תנרקה תורשמאל היצפוא םע םילינה הקיסומ ירוטילקת תעמשה רשפאמה 00 8044 ןנוכ = ןתינה 48 ימינפ ןורכיז ,תמכחותמה ק0) תייגולונכטב ישאר סא חול ,ואזש\ 485 א 2-66 דבעמ 0 המ
 סהבו םירוטילקת 11 ,ךסמ יבג לעמ הייפצל םיידמימ תלת הייאר יפקשמ ,(00)) םירוטילקת לע ₪0 םע ךסמ סיטרכ ,8//429 חישק קסיד (ק0) 05 - ליגר !פש) קסיד ירקב ינש ,8//64 דע הבחרהל תק עמ וזקל /
 תונכות . 0805077 \/08%5 תיקסע הנכותו תוידפולקיצניא ,םיידמימ תלת םיקחשמתונכות 106 8/0 תיינולונכט ,היגרנאב ןוכטיחל 8105 תנכות ,תונולחל ץיאמ סע !₪8 (0!ח₪05 106ו0) אלמה רומל

 ההומ ,"שגד" תונולחל םילילמת דכעמ ,(תירבעב תורפס) הדובע תוצובקל 180465 3.1, 85 005 = תכרעמ ,ןובישמ ,סקפ ,םדומ .תכרעמב שדח ביכרמ לכ לש יטמוטוא יוהיז תרשפאמה אז
 .תירבעב (840/6/108) טוונ , 015818406 כשחמ תונכת יומיגל הנכת ,םיסוריו = ,וידר סיטרכ ,םייתוכיא ואירטס םילוקמר ,16 8 לוק סיטרכ הליכמה תמדקתמ הידמיטלומ
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 ביכא-לת 76 ןולא לאע יחר 1 23:00 דע ש"צומ : הויה הינח : " 2ו:םמ-8:םם 'ה-'א :הח'תב חועש
 03-5654484 :לט (המרניסה לומ)

 ור יו וו יג

 תמוצ) ץרפמה תוצוח ,תשורחה 'חר
 04-420190 :לט הפיח (ןקלוו

 ומנה ריחמה
 לארשיב רתויב

 םסרופמ ההז רצומ םחיאר חאז לכב םא
 הערוסה חא וטל וארה .רחוי ךוסו ריחפב
 חשב רפההמ 110% ונחיאס וככקחו
 ריבוהכ חובזה ופיר סיפואר .הייוקה
 םיאוומיסל תוברל .ה"יוקה חוסכ חא
 לוסיח תריכס .םופרפ תויועט םיאנועסקו
 תוללכו אל הריגט חריכםו
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 רועה ןטרסל תומרוג שמשה ינרק ,םימרופילוק שי סומוחב ,תונוכמ ןמשב ןגוטמ לפאלפש סכל דיגת הינלופ אמא לכ

 הלולע תרוצב תנשב ולדוגש םינופפלמ תליכאש ןועטל םג רועפא .הנירק ףוטחל רשפא לג-ררקימל בורק םידמוע סאו
 הנו 100-מ תוחפ ךות תמ (ץמוחב םינופלמ טרפבו) 1853 תנשב םינופפלמ לכאש ימ לכ ,הדבוע - תוומל םורגל

 תונח לכ .בשחמה יכסמ םה םירדנוכופיההו םידיאונארפה לש םחה טיהל
 לטבל וא ןיטקהל ,ןנסל םירומאה םינוש םיגוסמ םיננסמ םכל רוכמל חמשז
 ךסמ שוכרל ףא םילוכי "םיריהז"ה .בשחמה ךסממ תטלפנה הניהקה תא לילכ
 רבודמ דחא דצמ .(הובג ריחמב רכמנ לבא) הכומנ הערק .טלופה דחוימ

 דימצמה קבדה ספ ררחתשמ ,דימת לבא ,דימת) חומ לובלבבו תיפסכ האצוהב =
 תונולחה לע ומכ קבד תורינ םהינש לע קיבדהל ךירצו ךסמל ןנסמה תא
 היגולונכטה לש ןויסינה ןפש תויהל הצגה אל דחא ףא ינש דצמ .(המחלמב
 לש קחרמב םיאצמנה וחומ תוניקתו-ויניע רואמ תא ןכסל אל חטבו תינרדומה
 ךסממ תטלפנה הנירק התוא תמאב וז המ .בשחמה ךסממ רטממ תוחפ
 ?םדאה ינב לע העיפשמ ללכב איה םאהו בשחמה

 םקלח :הנירק לש םיגוס רפסמב םיניחבמ עדמה ישנא
 ןתרזעב ןגטנרה ינרק וא רוא ינרק ומכ ונלוכל םירכומ
 ,תוחפ רכומ םקלחו ,םיינישהו תומצעה תא םימלצמ
 הנירקה .יניערג ץוציפב תוררחתשמה אפלא ינרק ומכ
 הנירק דימת טעמכ איה םילמשח םירישכממ תטלפנה
 וז הנירק .(מ"א) תיטנגמרורטקלא הנירק :דחא גוסמ
 לכב ונתוא הפיקמו ילמשח רישכמ לכמ טעמכ תטלפנ
 הנטנאהמ םיעיגמ היזיוולטהו וידרה ירודיש :םוקמ
 הנירק יבג לע תיבב ונלצא הנטנאל רודישה תושרבש
 ,מ"א הנירק אוה תוילמשחה תורונהמ טלפנה רואה ,מ"א
 וליפאו מ"א הנירק י"ע לצינשה תא םמחמ לג-ורקימה רונת
 למשחה יטוחו הסיבכה תנוכמבו רסקימבש םיעונמה
 .המוד הנירק םיטלופ תובוחרבש

 תרכינ הילעל האיבה תונורחאה םינשב תיגולונכטה תוחתפתהה
 תא .ונביבסש מ"אה הנירקה תומכב הילעל םג םתיאו למשחה ירישכמ רפסמב
 ךירצ אל "?םדאה שפנ וא ףוג לע העפשה שי וז מ"א הנירקל םאה" הלאשה
 רודישה תנחת התצר םינש המכ ינפל ,רכוזש ימ .בשחמה ךסמל קר תונפהל
 הדגנתהש תירוביצ הקעצ המקו בגנב המצוע יבר םירדשמ םיקהל הקירמא לוק
 .הביבסב םיבשותל קזנ םורגת םירדשמהמ הנירקהש הנעטב ,ךכל

 העפשהה לע הרורב הירואת (וישכעל ןוכנ) עדמה ישנאל ןיא ,לזמה עורל-
 תויגולויזיפ וא תויגולויב תוכרעמ לע תיטנגמררטקלא הנירק לש (ללכב םא)
 םירקחמ םישענ ,ןוכנ .םיחמצו םייח ילעב לע םתעפשה יבגל ל"נכ .םדאה ףוגב
 ךא ,םינוש םייגולויב םידוקפית לע תרבטצמ העפשה תוארהל םיסנמה םיבר
 זוחא תקידבל לשמל הנווכה .םייתביסנו םייטסיטטס רקיעב םה ולא םירקחמ
 היצקנופכ ,היסולכואב תופיה תודליה זוחא וא םיחרקה זוחא וא ןטרסה ילוח
 זוחאש םילגמ םא וליפא ךא .הובג חתמ יווקמ וא חוכ תונחתמ קחרמה לש
 עצוממל תיסחי הובג למשחה יווקל תחתמ תורגה תוחפשמה ברקב םי'גני'גה
 ךופהל מ"א הנירק תרזעבו ,הרוחש הרעש תחקל םיחילצמ אל ,היסולכואב

 דחו רורב ןפואב "שיגרהל" לגוסמה םדאה ףוגב דיחיה רביאה .תי'גני'גל התו
 לש ידמל םצמוצמ הנירק םוחתב קר תאז םגו ,ןיעה איה מ"א הניר .יעמ מו

 ברקל לשמל וסנ .וזכ הנירקל םיביגמ םניא ףוגב םינונגנמה ראש הארו
 םג וסנ .ריקב םרוזה למשחה תא קוחרמ "שיגרהל"ו ילמשח
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 םיליעפמ רשאכ םג .רוטסיזנרט אלל ל"הצ ילג תא "טולקל"ו בוט בוט בישקהל
 ,םיביגמ םהש תוארל השק ,םיקרח וא םירופיצ ומכ ,םייח ילעב לע מ"א הדש
 .חירל וא םוחל ,שערל םיביגמ םהש ומכ אל יאדוב

 המל ,תיטנגמ-ורטקלא הנירק "שיגרמ" אל םדאה ףוגו חוטבו בוט לכה םא
 הביסה ?מ"כמ ירישכמ לש תונטנא וא לג-ורקימה רונת ינפמ םיריהזמ תאז לכב
 וא) םדאה ףוגב תעלבנ מ"א הנירק רשאכ .הנירק התוא לש היגרנאל הרושק

 הנירקה גוסב היולת םוחה תומכ .םוחל תכפוה איה (לשמל לצינשב
 חטשמב עלבנו ןבל חטשממ רזחומ ,לשמל ,רוא) רמוחה גוסבו

 קיפסמ הקזח הנירקה םא .הנירקה תמצועב רקיעבו (רוחש
 ול םרגייש דע תעלבנ איה וב רמוחה תא םמחת איה

 וז העפשה ךא .(ףרשיי וליפא ינוציק םומיחבו) קזנ
 תויווכ .מ"א הנירקל תדחוימ הניא םומיח לש

 אלו הרודמל דיה תא םיסינכמ רשאכ םג תומרגנ
 תרזעב שמשה ינרק תא הילע םיזכרמ רשאכ קר
 .תלדגמ תיכוכז

 איה תומקרה לע םומיחה תעפשה ,ונלזמל
 םא ?הנווכה המל .ןותחת ףס םע תרבטצמ העפשה
 ולש הרוטרפמטהש ץהגמב תחא היינש ךשמב עגינ
 יצח ךשמל עגינ םא םג ךכ .היווכ לבקנ תולעמ 0
 יתש וא תולעמ 400 ולש הרוטרפמטהש ץהגמב היינש
 ןותחתה ףסה .תולעמ 100 הרוטרפמטהשכ תוינש

 ן רשפא תולעמ 30 קר ץהגמה תרוטרפמט םאש ושוריפ
 ן .שערל הפישחב םג רבד ותוא .ששח אלל םייתנש וילע תבשל

 היינש ךשמב דואמ קזח שער םיעמוש םא ןזואל קזנ םורגל רשפא
 טרצנוק לבא ,קטוקסידב העש םילבמ םא וא תוינש רשע ךשמב ינוניב שער וא
 איה הנירקה תעפשה םא .םייחה לכ החטבב עומשל רשפא ךומנ םוילווב רתנספל
 תבשל רשפא (ןותחתה ףסל תחתמ) קיפסמ הכומנ הנירקה תמצועו םומיחב קר
 .ששח אלל רוטמרופסנהטה דיל הנש םירשע

 / םוחה תומכו םדאה ףוג י"ע טעמכ םיעלבנ םניא מ"אה הנירקה יגוס תיברמ
 ן | .הנכסה ףסל תחתמ הברה תאצמנ איהו תיתועמשמ הניא ףוגב םירצוי םהש
 תונטנאמ תטלפנה הנירקו לג-ורקימה ירונתבש ורקימה ילג םה ללכהמ םיאצוי
 תוענומה החטבאו הנגה תוכרעמ ולאה םירישכמל שי ןכל .מ"כמ ירדשמ לש
 .םדא ינבב (עלביתו) עגפת וז הנירקש תורשפא

 יי

 תוללכושמה תודבעמב וליפא .דיתעה תא אבנל לוכי וניא םירקוחהמ דחא ףא
 | 18 תוכחל ךירצ ,וישכעל ןוכנ .םייגולויב םיכילהת רצקל דציכ םיעדוי אל רתויב
 | םיכפוה םיערזש דע הנש יצח תוחפלו ,רגוב רענל ךופהי קוניתש ידכ הנש
 | ךסב םייק למשחב שומישה .תוקד 20 תוחפל תופאל ךירצ הציפ וליפא .חמצל
 ) .ונייחל םיישיאה םיבשחמה ושלפ ןורחאה רושעב קר הז ךותמ ,הנש האמכ לכה
 | לומ םויב תועש רשע םימעפל םילבמ (ונקלח -- ונחנאש בצמל ונעגה

 \ ירחא קר יוטיב ידיל האבה םיריכמ אל םינעדמהש העפשה תמייק ילוא .ךסמה

 | תורוד המכ ובשחת .םיינש וא רוד לע רבודמ לכה ךסב .הנש 40 ילואו 30 20

 .ןויסינ ןפש תויהל ןכומ ימ ?הרפל ךופהל בלכלו םדא ןבל ךופהל ףוקל חקל
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 ,םיל בורק ,(097557220) הילצרהב ןוכמב וש 2200 ריש
 תטיש יפ-לע לופטבו ןוחבאב םיקסוע [ תרושלכלהי וו רר) 2 7 ?רללו 5 לו רלרזלרלי
 ."<ש / (1 / [! , 1 1 27 , 1 ן 7,

 רחאל .םידמלתמ 18-ו םידבוע 10 ,םואבלא 102 2/0! ₪2) ,השו) 2727 4 (ן₪ 22 ₪1 ו )
 לפטמה םע םילפוטמה םישגפנ ,ןוחבאה וכמב םש וראש וידח םייחה תוכ וופישל

 תיבב םילגרתמו עובש לכב םהלש עובקה /
 80%"כ גיצהל םיאג ןוכמב ,םירוהה םע דחי[
 לכב ,תונורחאה םינשה תשולשב ,החלצה([

 היצנידרואוק תויעבו האירק ייוקילל עגונה
 .תונוש תוערפהב יוטיב ידיל ואבש

 בולישה לאיצנטופ" :איה היצנידרואוקה =[
 יוטיבהו ,חומה לש םינושה םיקלחה ןיב
 לש תידוקפיתה תלוכיב לבקמ הז בולישש
 לודג םהיניב בולישהש לככ ."םדאה ףוג
 אוהש םדאה תשגרה הלדג - רתוי ןיקתו
 .הנמאנ ותוא תרשיש ופוג לע ךומסל לגוסמ

 ךלש תלוכיה" :איה  היצנידרואוקה
 יטרפה קסידהמ םינוכנה םיצבקה תא ףולשל
 ש עדימ ףולשל וא תועטל ילב ,ךלש
 הטילשל תינוצרה תועדומה תמר

 .= :"ירירשה
 תובר םינש קסעש רחאל ,םואבלא וקישומ

 ךרד עיגה ,םיכורא םיקחרמל הצירבו הטרקב
 .בורש | הנבהל>" תוישיא  תויווח
 |" םצעב ןה 'תויגולוכיספ תובשחנש
 ץיבשחנה .םירצות תונתונש | תוינפוג
 סוח ,ווכיר רסוח ,חתמ ומכ ,םייגולוכיספל
 לסיד ,םינוש םיגוסמ םיבאכ ,המישנ
 שי רבד לש ופוסב .דועו האירק תויעב
 הנניא ילוא רשא ,םייחה תוכיאב העיגפ
 בשחמ יקחשמ) הלועפה ןמזב תשגרומ
 ,ךרדה לכ ךרואל תרבטצמ לבא +...הלאכו
 ונתוא דמללל םואבלא הסנמש המ הזו

 םיעבוקמ ןיעה ירירש ,ךסמב ולוכ היארה דוקימ .םייניעה ירירש לש ןועביקה ללגב - תובאוכ םייניע

 ,דחא רבד לע עבקיהל תויונב ןניא םייניעה ילמרונ ןפואב .היארה הדש ראש תא קחומ חומהש דועב
 אל הזו יעבט אל הז .(בל ומיש - תרושקתלו םיקחשמל םירוכמה) הובגה יוריגה ללגב קר הרוק הזו

 .אירב
 ידילע תתמ רורחש - תוקד שולש דע הקד ךשמב ,העש יצח לכ םייניע יליגרת עצבל דומלל :העצה

 זוחא םישולשש תעבוק תיאקירמאה הקיטסיטטסה .םידדצלו הטמל ,הלעמל הבחר תולכתסה
 םיאתהל שי .הדח הייאר תשרוד בשחמה םע הדובע .הייאר תויעבמ םילבוס הדובעה ליגב םישנאהמ

 ' .ךכל קוקזש ימל עגמ-תושדע וא םיפקשמ

 ,הלועפה לא הבישחהמ רסמה תא םיריבעמ ולא ,םיידיה יקרפו תועורזה ,םייפתכה - םיקרפמ יבאכ
 ( 67כ) "תורבטצמ תועיגפ םע תרזוח הלבח" חנומב .םיעורג הדובע ילגרה בקע םיעגפנ םה ןכלו
 השקה - ןמצע לע תורזוחה תועונתב הדובע לש תוכורא תועשמ תועבונה תועיגפ רואיתל םישמתשמ
 .המודכו המאה בצע 5 ינורכ ו ,תוויעב תנעשנ ל ,תיארפ

 5 [וחמההו החונת ונש םעפ

 ףדועל תמרוג ,םומעשמ הלילח וא ,תושגרתהו רתי זוכיר בקע ,הנוכנ אל המישנ - זוכיר רסוחו תופייע
 תאו המישנה תא תרצוע הניקת אל הביצי .חתמו ץוויכ לש השוחת רוצילו עוקשל ףוגבש תוצמוחה
 םישח ונאו ולא םייצמוח םיפדועמ תוקנתהל םירחא םירביאלו חומל ןצמח יד ןיא .חומל םדה תמירז

 .שאר יבאכו תופייעב
 " םג ךא הדובע ידכ ךות המישנ ?ליגרת עצבל ,העש יצח לכ תוחפל חתמתהלו םוקל :העצה

 .םינוויכה לכל שארו םייפתכ ,םיידי עינהל ,תורחא

 7 ןק" ..ךועמ ,(דבכ שאר - םימכח ונלוכ) ג"ק העשת עצוממב ולקשמ ,ונלש שארה - בגו ףרוע יבאכ
 ."" תיווזב ותקזחה לבא ,לופי אלש ותוא קיזחמ םירירשה
 ".תּוצונכמו תּוסיפתל תמרוג הניקת אל
 ולא ןה .ןגאה תומצע רשאכ הניה הנוכנ הבישי :העצה
 תויבטוק תמייקו ,הבישיה חטשמב | תועגונש

 שומ דוקדוקה .בנזה םצעו דוקדוקה ןיב תילאמיסקמ ,
 וזה סצעו ,ירוחא ףרועה ,הרקיתה ןוויכל הלעמ יפלכ 4 |
 יב חוורמה הז בצמב .אסכה לא ,הטמ יפלכ תפחוד ו
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 "תבישי ףוקז בג -

 תכרעמ לע ץחל ןיאו יברימ אוה הילוחל הילוח 0 ינ6
 הבוט הייארל תמרות הנוכנ הבישיש ןאכמ .םיבצעה ו

 םיידיה רורחשל ,היוצר הבישחו היגרנא תמרל ,רתוי 4 י דול םיטומש
 0 ₪ .העיגרלו
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 ("חומ תונוכמ" םינוכמה) הלאכ םירצומב שמתשמ ינא לב

 .םיטקינומוקב םהילע םיבתוכש המ (ללגב אלו) תורמל ְא

 ישיא ןובשחמ ןיעמ ,ןמקוו ומכ םיארנה םירישכמב רבודמ

 םירישכמה .חומה ילג ןוזיאו בותינל לוקו רוא תייגולונכטב לעופה

 םיכומנ םירדתב םילילצו םיבוהבהל שמתשמה תא םיפשוח הלאה

 םיינייפואה םירדתה רוזיאב םיבבותסמש (ץרה םישולשל תחתמ)
 תונריע בצמב חומה"ילגל

 טאל טאלו (הטבה םוחת)

 םירדתל םישלוג 1

 ' ותוליעפל | םיינייפואה
 היצטידמ לש םיבצמב

 ימוחת) תוינמלוחו |
 חומה .(התטהו אפלאה ן

 יבצמל "ררגיהל" רומא

 האצותכ התטהו אפלאה

 | .הלא םייורגל .הפישחמ
 ?אל ,ינטשפ תצק עמשנ

 ינאו | םיבוהבה | המכ

 ?סנארטב
 שופ ףיג
 ןןימאמ וווו"יש

 " ,בה ןמז ךשמב ,ןכבו

 דועש והשמ ילש חומל תושעל ןתינש תורשפאה יבגל יטפקס יתייה

 הפקב וזכ הנוכמל ףשחיהל יל אצי יצחו הנש ינפל .אבצב ול ושע אל

 ומש :דבע הז - ילש אמאבו ,םדרטסמאב יתנפוא-רבייסה "רייפמא"
 ,רוא תוציפמ תודויד תודצרמ םכותבש םימוטא םייפקשמ ילע -

 עיגרמ קסיד ןיבל םירזומ םילילצ ןיב סקימ תועימשמש תומזוא =

 ףחרל יתלחתה םואתפו ,(הפיטעה לע ןיפלוד םע והשמ) יתריחבל -

 .תור יבצמ לש םינוש םיגוסו תוטשפומ תוירטמואיג תורוצ ןיב

 ילש ביצקתה תולבגמ תרגסמב זאמ ןהילא יתפשחנש תונוכמה

 תא תפפואה הקיטסימה ללגב ילוא ,ידמ םירקי דימת הלאה םירבדה)

 לבגומ רפסמ םע ועיגהש שארמ תותנכותמ תואספוק ויה ,(?םוחתה

 ליחתנ ומכ והשמ) ךרובע רחא והשימ תנכית םתוא "תועסמ" לש

 ביבסמ הלק תובכעתה ,אוהה רדתל רובענ טאל טאל ,הזה רדתב

 תונוכת ול תוסחוימ ןכלו ןמוש ןיחלמל והשכיא רושקש ץרה 8.3-ל

 < - (תויטסימ-
 בוט ילע תודבועש תוינכות המכ תנכְת והשימ :אדונ אל הרוכל

 תושוע ןיידע ןה ןהלש םיי'גייא-וינה תומשהמ ןתוא םיפלקמש ירחאו

 הקשה טה ההד רה ו

 . תרק דורמנ ₪

 ש" 33

 די < הדקה דד ד

 גואב פאר
 ו ןמ ([י וחמ הוא.

 וצע ומכ תושוחת לע תיבויח העפשה ירינדדניימל

 ו | (: 21 ועצמ] ו ן

 תנכתל תלוכי תוצרל המל זא .יטגרנא וא זכורמ וא ינמלוח וא עוגר יתוא

 ?ימצעב וזכ הנוכמ

 7 . ן ם יס ם(ג שמ ו
 שז ושרש ו ושש

 81(.ססחסוסטפתס58 תצובק) תשרבו "רייפמא"ב .םתלאשש חמש ינא .ההא

 הללכש "טנייבמא" תקיזומ םיבתוכ ויהש ה'רבח יתשגפ (הקמקמחה

 תרזעב) חומ תנוכמ לש |םיטקפא שש ,

 םיקטוקסיד תרואת ,תודויד + םייפקשמ [/

 הינזואה ןיב תוכבאתה לש םילולעתו

 .תוריציהמ קלח רותב (תינמיהו תילאמשה

 - ינא קרו ,םיבבוח םיאנורטקלא ויה םלוכ

 םהירבד תא ארוק יתייה - חורה שיא

 עבצאה תא ימצעל םיחלמו ,זוכירב

 .תועטב

 - ןמל *
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 אלש ובשחת אלש

 םיטניס ,יתיסינ

 יל  ותמ | םייגולנא

 םתיא וחקלו ,םיידיב

 הראהה דוס תא

 שרגמל תימסוקה

 .תואטורגה

 ירתא ,הנהו

 תא | יתחנזש

 םולחה

 יתכפהו

 יפאי  תויהל

 ,תרדוהמ תיטסלפ הדווזמ ידיל העיגה ,הירמ
 -הו םייפקשמל ףסונב - תדייוצמה ריגידניימ םשב חומ תנוכמ הכותבו
 -יד הרכשא) טקסידו בשחמל רוביחל ילאירס לבכב - םייתרוסמה תוינזוא
 .םשגוה םולחה .(טקס

 םייפיצפסה םירדתה לש קייודמ רותיא רשפאמ ,בותכ ךכ ,גצב שומישה
 טקסידה תא יתנעט ,לבכה תא יתרביח רשי .ונתיאמ דחא לכל םיבוטה

 העפשה לכ לטבמ הלש ךסמה לע דחא טבמש סוד תנכותב רבודמש יתיליגו
 ילוא ,דחא םוי תאז השעא ילוא ,"המ זא" .הנוכמל תויהל הלוכיש העיגרמ

 תרסח יל תיארנ בשחמל רוביחה תפסות ,יתכונה בצמב ,הרקמ לכב .אל

 ולא - רתוי תולוזה תונוכמב קפתסהל רשפאו הצק ישמתשמל תועמשמ
 ₪ .תודיינה תונוכמה

 היט לת רגב נובל למ בב 0000-6410 שה בה 8 - + דת ששת: |
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 ךסמב זוכירב תוננובתמ םינפ לש אלא ,תידוה הקיזומו תרוטק ,תובולש םיילגר לש היצטידמ הניא וז - "פז:טמ 40 מודה דזסאיי
 המיהדמ הנומת תרצוי ,תוריהמב תצצורתמ הבוהצ הדוקנ ,ךסמה לע .ךסמהמ עקובה לוחכה הגונב קר תוראומ םינפהו לפא רדחה .בשחמ

 ."טורבלדנמ תצובק" לש התועמשמו היתונופצ רקחל תדרל הסנמה חומ ,לחלחכ רואב תובהבהמה םינפה ירוחאמ .רזומה היפויב
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 לכה ןכבו ?ינוהמתו רזומ תצק םכל עמשש
 תאצוהב) "סואכ" רפסה תא יתלביק רשאכ לחה
 , ןד | רפסה .םינש ץעבראכ ינפל (בירעמ
 | רקח :השדח תיעדמ הרות לש התוחתפתהב
 םיטלושה םיקוחה .(וצרת םא ןגלבה וא) והותה
 תונתינ יתלב תוארנה ,תוכרעמ לש ןתוגהנתהב
 הנושארל יתלעליע רשאכ .יובינ וא יוזיחל
 תומיהדמ תונומת תרדס יניעל הצפק ,רפסב
 לש | ותדובע תואצות תא | תוראתמה
 | התיה | !ואוו .טורבלדנמ האונב יאקיטמתמה
 לע הרזחש הבוגת) .ילש הנושארה הבוגתה
 יב וררוע תונומתה .(...זאמ תובר םימעפ המצע
 שיש ,יל היה רורב .האילפ לש הקזח השוחת
 : - ,תורוצל תועמשמ
 .הזה יפויל

 תא יתחקל
 :שיח יתדריו רפסה
 לש ותרידל לק
 ןב - ריעצה ידידי

 ינא | הזכ" יו
 ול יתרמא "!הצור
 לע יתעבצהו

 תונומתה
 .תומיהדמה
 ןנובתה
 רפסב
 ,היעב
 םייתעש

 ".הזכ רבד םיבתוכ
 תא הצרח ותבוגת

 .יבו

 םייתנשל = ונלרוג
 םייתנשב .תואבה
 בר | ןמזו | ,ולא
 ,ןכמ רחאל
 תא תושפחמ ,זוכירב תוננובתמ ,בשחמה ךסממ תולוחכ םינפ ןתוא ילא ופקשינ
 רענ היה אוה ,ןמז ותואב .ןב לע םילימ המכ .ירותסימה רסמה תא ,תועמשמה
 אלא תיברעו תילגנא ,תיתפרצל הנווכה ןיא ונימיב) תופש המכ רבוד ,16 ליגב
 .הקיטמתמב ןושאר ראותל םידומיל לש םמוציעב היה םג ןב .(6++-"1 רלבמסא-ל
 ןורקעה תא יל ריבסהל ןב הסינ ,ילש יגוגזה טבמה חכונל עתרנ יתלבו ,םייתעש ךות
 רושימ לש רואת םצעב איה ,הביהרמה הנומתה :טורבלדנמ תצובק לש יטמתמה
 לש ויקלחמ דחא לכ ליפכהל שי ,םיבכרומ םירפסמ ינש ליפכהל ידכ .בכרומ יטמתמ
 .תואצותה עברא תא םכסלו ינשה רפסמה לש ויקלחמ דחא לכב ןושארה רפסמה
 ,םימודמ םירפסמ לש תינושארה הרדגהה יפל ,-1 .אוה ומצעב לפכומהו ליאוה
 תונורקע לע רבסהה תא םייס ןב רשאכ הזכ ףוצרפ היה יל םג ,ןכ ...דחאש ירה
 חק .רתוי ינטשפ רבסהב קפתסנו הכרה םכשפנ לע םחרא ןכ לעו "טורבלדנמ תצובק"

 הלעה האצותה תא .ינושארה רפסמה תא האצותל ףסוה ,עובירב ותוא הלעה ,רפסמ
 ינשמ דחא םייקתמש דע = הלילח רזוחו ינושארה רפסמה תא ףסוה ,עובירב בוש
 רשא תואלולה תסכמ האלמ .2 .(הסירק) םיוסמ ךרעמ תגרוח האצותה .1 :םיאנת
 םיוסמ עבצב הדוקנה תא עבצת תינכותה - ןושארה הרקמב .שארמ תינכתל ונבצקה
 .ןותנה ךרעל עיגהש דע האלולב "ץצורתה" רפסמהש םימעפה רפסמל םאתהב

 2/0 תאי טוס 205 ק ירק 0 ו כל יס ו יל יש" 0 /
 .2022- .02//0/ 0/00/2070 ,9/202/ 60/02 ,?/ק /0 קי ןח 2/0930

 "1/2707 כר שק יל ויצק ]וע ו/יכקו/כ יכ 20% 0070720 הן 000700

 | רש -/-%

 ם6ה עגה 8- 06 חח 8

 <!א55הז> +0 +00416 שותפסע ,ן[וח 6

0006 00 0 

 רצ
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 וי יג .

 ותא דד 5% % . , :

 רובעת ןכמ רחאל דיימ .רוחשב הדוקנה תא עבצת תינכותה - ינשה הרקמב
 ,יתעדל ,לוכי אל ,היהיש לככ טרופמ היהי ,רבסהה .האבה הדוקנל תינכותה
 ,תודוקנ לש ףסוא ךיא ?הפי ךכ-לכ הז עודמ לבא ,ןכ :הלאשה לע תונעל
 תויפוסניאו תובכרומ תוינומרה רצוי ,תיטמתמ תוגהנתה עבצב תוראתמה
 םיכישממ ונאש לככש ינוגסס םוקי - הצובקה לש יפוסניאה הלדוגו ?הלאכ
 תאז לכב ךא וזל וז תומוד תוינבת דועו דוע םיאצומ ונא ,וקמועל תדרל
 העיפומו תרזוח ,הזה םוקיה לש תוחדינ תוניפב ,םעפ ידמ רשאכ ,תונוש
 םיננובתמ רשאכ ?הפי ךכ-לכ הז לכ עודמ .הצובקה לש תיסיסבה הרוצה

 דיל תחא - תודוקנה ףסוא תא תוארל ןתינ ,תינכותה לש הלדגהה ןולחב
 םעפ 80 ירחא הסרק וז .הלשמ הסירק ךרעו הנוש עבצ תחא לכל - הינשה

 ןכו 96 ירחא הירחאש וז ,םימעפ 173 ירחא הדיל הדוקנה ,האלולב

 תויה - תאזה תונושה אקווד ,תאז לכבו .ןיעל הארנה רדס לכ אלל ,האלה

 רתוי קחורמ טבמב רשא הינומרהה תא תורצוי ,איהש ימ קוידב הדוקנ לכ
 לש ףורצה - םייחל ,ימצעל בשוח ינא ,המוד המכ .האלפומ הנומתכ תיארנ
 ו לש הביטקפסרפב קר רשא ,םיקתונמ הרואכל ,םינטק םיעורא רופסניא
 .  רויצ לש הזמ ךופה ךילהתה הז ןבומב .תועמשמ םהב אוצמל ,ילוא ,ןתינ ןמז

 .הלודגה הנומתה ךותמ ותועמשמ תא לבקי הנומתב "לסקיפ" לכ וב ליגר
 תא תעצבמה תינכותב ןנובתמ ידועב הדוקנ ירחא הדוקנ רייצמ אל רייצה
 תצובק" איה ימ הבשחמה יחומב תפלוח ,תוריהמב תאזה הניטורה
 ינפמ קר ,רוחש ךרע הלביק וזה הדוקנה אלה ?תמאב "טורבלדנמ
 התייה 251-ה םעפבש ןכתי .האלולב םעפ 250 לש הקידב לובג יתעבקש
 תונלבס רסוחב שקונ ינא הקד ךות ...עבצב התוא הכזמש ךרעל העיגמ
 תקדובש היצקנופ ונל התיה ול דמתנ היה אל ,ןב ,דיגת" .ןב לש ותלדב

 /י ₪ "?םימעפ ןוילמ דע תחא הדוקנ

 יי 60006 0/6 0 0%] 60/7 6 7/2 ולו ו 7

 | = פיה - ||



 כ שזה + יי דה הרדמה תש שא טרטה 5 שי ₪ טרטה
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 יקחשממ דחא - תילאוטריוה יראלוו
 ,םירוטילקת יבג לע ואציש םינושארה סקסה
 תוצווכתהל םישמתשמהמ םיברל ומרגו
 טעמכו (הטעמה ןושלב) םיידיה ירירש
 רבכש זנאס קיימ .םישקמה חול תריבשל
 םיריוצמ םיטרס תונכותב ןויסנ רבצ
 רתוי והשמ לע תכלל טילחה ,שוטניקמל
 א1ג6- קחשמה תא חתיפו איצמה אוה .עורפ
 ותוא גיצהל הסינ וליפאו ת1.\צאוגדמ
 םשמ קלוס אוה 31000810 תכורעתב
 ,ץמוא רתוי קר ול ןתנש המ ,םינפ תשובב
 ,\דחדד גז. / ג םפזמ לש קחשמה תא קיפהל
 רתו* ,ריעסמ רתוי ,םכחתותמ רתוי
 ומכ תוימואלניב תוכורעתב ,םויכ .יפארגונרופ
 .ךכל םלש ןתיב שדקומ "טיַבס"ו "סקדמוק"

 ןורטמזגואה תנוכמב אטיב ןלא ידווש המ
 לש תויורשפאל וחתפתה 'הלרברב' טרסב דיה ףכ תעיגנו ,'ינונשי" וטרסב
 .'אשדה חסכמ' טרסב םלוצש יפכ ,אלמ ןפואב ילאוטריו סקס

 ךכ ,ונרופ יטרס םע ולחהשכ רקיעב וחרפ ואידיוה תוישעתש ומכ שממ
 הנרתפית םא ,הרידא החלצהל היופצ שג1 מג[ ןדצ-ה תיישעת
 ישגפמל םילאוטריו תומלועב רוחבל לכוי בחרה להקהו ,תוינכטה תויעבה
 אל הב 'המודמה תואיצמ'ה יאשונב תנתונ ינאש האצרה טעמכ ןיא .סקס
 דפ[₪- תנומה תא עבט ןוסלנ דט .ילאוטריו סקס לש הלאשה הלעת
 סקסה ישעמב ונתוא שמשת רשא היגולונכטה תא ראתל סח סא
 .קוחר"טלשב ,םייתימא וא םימודמ גוז ינב םע השענש

 9/6 כאל ליס 0 ,//\ ככ כ 476 י  /ור/ו

 תילאוטריו היצקארטניאל דיתע שי
 ,םירוטילקתה תיישעת ליח השוע םייתניב

 ירגאמב קר אלו ,בשחמ יקחשמב קר אלו
 לש בוה רחבמב אלא ,םייקסע עדימ
 תונומת לש םיפסואמ .סקסה ירוטילקת
 םיוולמ זיטפרטס ינוטרסל דעו רתויב תולוחכ
 הלימה .תוטימה רדחמ דנואס ,וידואב
 ומכ ,םיביטקארטניא םיקחשמ איה הנורחאה
 איה ?תחצינ :םירפסמוירינךבא | לשמל
 תא הנפתו שבלתת איה ?תדספה ,טשפתת
 תא הקיפמה או5ס תרבח לש ולא וא '!הפרוע
 םלצ אוה רומיס .55צא1085 80דד5 תולילע
 ןאל עבוק רשא הז אוה ןקחשהו ,םיטרס
 רגאמ .תויומדה הנישעת המו ןווכת המלצמה
 םיביהרמ ואידיו יעטק ףסוא וניה תויומדה
 .םמוריעב םיביהלמו םיפויב

 אפוש א!ג6וזזאמ תרבח הסנמ הנורחאל
 זאזפא0דוסג תרדסב קושה תא שובכל
 תא וניסינש ירחא ."םיניינע"ה לע יטלתשהלו
 "ןז הליל תרימש" ,םהלש םינושארה םיטיהלה
 דבלמש תודוהל ונצלאנ "תומולחה תנוכמ"ו
 ללכב הפ ןיא ,דואמ םילוחכ ואידיו יעטק

% 

 הרומת שי

 חרגאה דעב

 6% <ה וא)

 עיצמ\ ,סכילא אב יתויה םא
 םיטפוש תויהלו אובל ,םינבה םכל
 ןה הב תווחתמהש ,יניקיב תווחתב

 .סלועב ותויב תופיה תוינמגודה

 ?ז!המ
 ,ץוול ךיוצ אל !!!עגו גו

 תווותהל ,תיגב ואטיהל וטנא
 תליחת לע זיוכהלו הסווכב
 .תווחתה

 הידמיטלומ ?הז תא םישוע ךיא
 אוקנה רוטילקתב םעמהו ,ןבומכ
 יל .ןתונה רזטילקת ,קפתזםסד וס
 תוטע ןיב ,ווחבל תווטפאה תא

 ,ולאה תומחה תוינומילקה.םישנה |
 יניקיבה תרוחב תא.ן''ח סולח תא
 | = ושווה ה מ -| | ה

 יפכ ,היצקארטניא אל םגו "םיניינע"
 .תורגתמה תופיטעה לע חטבומש
 םיטיהלה ועיפוה רשאכ קוו

 187081. ומכ ,םהלש םינורחאה

 קשממ וחתיפ םה םש ,עזאמא%
 ךדסטסמ 8 ₪61 שמתשמל דש 1

 היה רשפא (0588 ואדמה 1
 "היצקארטניא"ל דיתע שיש רמול 1

 .תילאוטריוה
 קפסי ןכאש והשימ אובי םאה

 תיתלילע המרב הרוחסה תא '
 לאיצנטופלל | האיכ | תיקחשמו

 + סקס םילימה ףורצ לש הריכמה 6%
 ונודנש = וא = ?תויביטקארטניא ₪

 ךומנה ףתושמה הנכמב קפתסהל
 ואידיוה יטרס תיישעתל הרקש ומכ +

 .ודיגי םימי ?םילוחכה

 עברכ ,בוט ךלוה קסעהש םירפסמ ביבא-לת קירסמ-רככב 'סוריו" תונחב
 םש םיזבזבמ קרב"ינבמ םיסודה םג) םילוחכה ולא םה םירוטילקתה תוריכממ
 תא סייגי אוה ,עבוש עדי אל םלועלש בער אוה סקס ,ןיבהל רשפא .(הברה
 ?הזמ ףסכ תושעל אל המלו ,ודיצל רתויב תושידחה תויגולונכטה

 תירודיב תייהנו תכלוה הדמולה תיישעת ןכא םא :תלאוש ינאו
 סאה - "הלוחכ" תייהנו תכלוה רודיבה תיישעת ןכא םאו ,(פסטדזאוומאד)
 תא אשית ,תורגבה תוניחבל ןנוכתהל םירוענה ינבל רוזעתש הדמול וב םויל ץיגנ
 חילצנ םא היזחה תא דירוהל החיטבמש ,ךסמה לע תיכיתח הרומ לש תנוכתמה
 ?ןובשחב ליגרתה תא ןוכנ רותפל

 רסס יתחתפ ,רואה תא יתיביכ
 .הדונעל המידק ,תושעל המ...

 ליכמ ,דירחהל דוווו ,ןושאוה ךסמה
 הצוו ינא םהיפ-לע םיאשונה לכ תא
 וג ,םייכרי ,םייניע :תונבה תא טופשל
 תוומל) .ויק.ייא ...וליפאו רעיש ,יל

 לש ויק.ייא םירדומ ךיא גשומ יל יאש מע
 תא יתנמיס | .(..תלטועתמ הוו
 לע יתצחלו ,יתוא םיניינעמש םיאשונה וש

 .תווחתה תלתתה שקמ |
 פופ תקיזומ הל הליחתמ הנה הנהו [[

 .הנושאוה תינמגודה העיגמ\ תיבצק[ %
 תדקור איה .אלמ שובלב יתבזכא הנרמל

 ,הנכותב ואידי) שממ - ןכ  ,התאנהל[*--
 רנתסמ .הצלוחה הל הפע  ,פואתפ] א שמ

 טא טא תונבה תוטשופ ,דוקיר ידכ ךותש ' ₪
 ףוסב ,ףוסבל תוראשנו\ ןהידגב תא

0 

 טעמכ דע ןטנטק םיידגב סע ,טוסה
 .הארנ יתלב

 קלח ,הלש תוזופה סע תחא לכ
 רתי תוליעפמ קלח ,הפצרה לע תוחרמנ

 תואג ,קלחו ,ןושלה ירירש תא הדימה לע =
 ןהל שי - יל ונימאתו ,ןהירוחאב רתויב
 ,תואגתהל המב

 ומויסב ,תינמגוד לש בזמיס לכ רחאל

 ל 0 06 04 0 - רו לכ 0/0000 בא וכ כ /01,/כ0א 4/0

 1-8 וש א - | - |

 58 58 תופ

 ימ לע ןויצ תתל ךירצ ינא ,טוסה לש
 ,ףוסבלו .הלחתהב 'תרחבש םיפיעסה
 בטימו תוינמגודה לכ תא יתרבעש ירחא
 תא תוארל לכוא ,םימייקה פופה יטיהל
 0 .הק : סוכ לע תבשל דובכה יל היה אל ,הבוה | (| יתתמשל" םַתַיא ,םיטפושה ראש לש ד לוקשה טגוריד תאו ,יתוחבש תוליבומה | תוינמגודה תשולש לש יפוסה גורדה

/ 



 לורור רהוחמ ררו

 וו ,

 :.תונתשרב יובלה עוופה טקטוהוו ןוכיס םג אוהש יותיי

 לעב לכ לצא טעמכ .רתוהו יד רבכ םיבשחמה םוחתב אצמנ סקסה אטו
 םינטקהמ ,רבד לכ תויהל לוכי הז .סקסב רושקש והשמ 'רבע' ישיא בשחמ
 לוכי "דבכ"ש המכ דע) םירמואש ךיא ,"םידבכ" רתויה םירבדל ,םיטושפהו

 .(סקסה םוחתב תויהל
 היה הז ."תולוחכ" תונומת ויה ,אמגודל ,וב יתלקתנ ינאש ןושארה רבדה

 ,ינממ רגובמ ,ילש רבחל יתכלה :םינש עברא ומכ והשמ ,ןמז הברה יד ינפל

 האלמ היירפסב יתלקתנ ,ולש בשחמב "ששגמ" ידועבו ,והשמ טילקהל

 וללכש | ,תויטוריא  תונומתב
 ,"םילגשמ" ,תומורע תורוחב

 .ןונגסב םירבד ינימ לכ דועו

 | ונבל הנוקש בא ,יתעדל

 | וניא ,םדומ םע ישיא בשחמ
 אוהש המוצעה הפישחל עדומ
 ,תועובש רפסמ ךות .ול םרוג
 תא ןבה הלגי ,םימי אל םא
 רבדהו ,בשחמב סקסה םוחת
 .תובר וילע עיפשהל לולע
 רבדה .(הערל אקווד ואל)
 ןבה תא ריאשמש באל המוד
 וב ריצפמ ,בוחרב ולש ןטקה

 ןבה .ובושל תוכחלו ,זוזל אל
 אוה ךא ,רבד םושמ קזניי אל

 תוערואמו םישנא שוגפל לולע
 | .ןיימד אל םתומכש

/ 
 ו

 ?תוירחסמ תורבחמ ?עיגה הז הפיאז
 ,רומאכ ,אוה ןושארה :'םיפגא" רפסמל קלחתמ םיבשחמב סקסה םוחת

 םיטרס הלא ויהי םא ןיבו ,תוממוד תונומת הלא םא ןיב ,תויטוריאה תונצסה
 .הלאכ שיו ,בשחמב אלמ ךרואב םילוחכ

 "?תויטוריאה תונומתה תואב הפיאמ" :םמצע תא םילאוש םישנא הברה
 תא תוריבעמ ,תומוריע תוינמגוד תומלצמש ,תורבח :ידמל הטושפ הבושתה

 ןיא םאו .ךכב סרטניא םהל שי םא ,הנכותכ הז תא תורכומו בשחמל תונומתה
 לש "םירוסמ"ה םידבועהמ דחא ,םימעפה בור הרוקש המ הזו ,סרטניא םהל
 ,ומצעב בשחמל תונומת ריבעמ ,"דצהמ" ףסכ תצק חיוורהל טילחמ הרבחה
 .רישי ןפואב שמתשמל וא ,הנכות יקוושמל ןתוא רכומו

 אוצמל ןתינ ,בשחמב תויטוריאה תונומתה םוחתב םייקש רדסה"יא בקע
 ,םוריעב םימסרופמ םינקחש וא תוינקחש תומלוצמ ןהב ,תונומת לש בר רפסמ
 תונומתב לקתיהל יתעתפוה דואמ ,אמגודל ,ינא .אלמ םיתיעל ,יקלח םיתיעל
 תצעויה תא תוארל רשפא הנומתב .'5דג א דא" תווצמ תוינקחש לש םוריע
 ראי השאט לש תונומת םג ןנשי .אמגודל ,הירביא תא "תפשוח" 'יורט הנאיד'
 !דועו ...דועו דועו ,דרופורק ידניס ,(!ןבומכ) סקופ התנמס ,יקלח םוריעב

 ה

 ו וורו וירדה רקורד קיקרו קר קרקריוקרוקיוקוקקקקקקקוטטקוטטטה לולה דוד

 וו

 | תי
 חרכומ התא ,חקו ןת

 תשחדה ףגא .ול ארוק תוחפל ינא ךכ ,תאפמ [.גא6"ה ףגא אוה ינשה 'ףגא'ה

 םטע ירפ םיטרס וא םירויצב לקתיהל שמתשמה לולע ובש ,םוחת אוה .גא6מ
 :תולובג ןיא .ונממ םיריעצ וא ,ונממ םירגובמ ,םירחאה םישמתשמה לש םנוימדו
 רופיס רפוסמ ובש ,(הנומת האר) "סנוטסנילפ"ה לע לוחכ סקימוק תויהל לוכי הז

 וליפאו טסקט וכותב ללוכש םלש ירוטמינא טרס תויהל לוכי הזו ,םירויצב יטוריא

 .דנואס
 וא) ,הקזח יכה העפשהה לעב ,יתעדל ,אוהו ,ישילשה "ףגא"ל םיעיגמ ונא ןאכ

 םירופיס ,ועמשמכ וטושפ .םיטסקט לע רבודמ הז ףגאב .(וצרת םא ,בוט יכה
 .בשחמה לע םייטוריא

 ךלש שארב לכה
 ארוק ימ !םירופיס !ליד גיב

 רבדה ךא | .ודיגת ???ללכב לבוג
 .הזמ םיקומע רתוי הברה םירבדב

 תותפה אוה ישילשה םוחתה

 ?המל .םימוחתה לכ ןיבמ רתויב

 אל םיבתכנ םירופיסה :דואמ טושפ ₪
 הפיא םיעדויש םירפוס ידי לע דימת 0

 ,םיתיעל אלא ,ביצהל ךירצש לובגה |[/(₪ [- ->
 םירופיסה ,םירקמה בורב סצעבו שה

 אלש םיריעצ םירוחב ידי לע םיבתכנ

 הארשה ולביקשו ,והמ לובג םיעדוי

 םהש םייטוריא םירופיסמ הקימעמ
 .וארק םמצע |

 םירופיסה תא | ךפוהש המ
 רתוי הברה ךכ לכל םייטוריאת ח)
 וא תוממודה תונומתהמ "םיקזח" ---

 לכבש הדבועה איה םילוחכה םיטרסה ימי :
 ,הזכש רופיסב לקתנ והשימש םעפ \ < ול 0

 םילוכיש םירבדל לובג ןיא יתרמאש יפכו ,שארב ול רייטצמ לכה ,ותוא ארוקו
 .ל"נה םירופיסב םיבותכ תויהל

 םירבג ןיב םינויז לע "ליגר" יטוריא רופיסמ ץונל לוכי בשחמב יטוריא רופיס
 יטסיכוזאמ-ודאס רופיס ידיל עיגמ הזשכ רצוע אל אוהו ,הלאכ תויוטשו ,םישנל

 לש ןרופיס לע םינעשנש םייארונו םימויא םזיכוזאמו םזידאס ,טורטורפב ראתמש
 גוז לע ,םזידאסה איצממ ,"דאס"הד" זיקרמה בתכש רופיס) טוושוזטר טפונתש
 .(תורוחב

 ,"יסאלק" םזיכוזאמ-ודאס לע םיקיתצמ םירואיתב םילבוג םירופיסה ויה וליא

 םילבוג אל םירופיסהש ,איה הייעבה .רפסל הברמ יתייה אל ,בלכהו ןודאה תמגודכ
 ףוגה תא ינשל דחא םירפותש םישנא לע םימויא םירואית ידיל םיעיגמו ,םולכב
 .תוומב םימייסמו ,ינשה תא דחא םיכתוח ,םיטחמב

 לקתיהל לולע אוה ,ןימה רוזיאל סנכנ אוהו ,885-ב לייטמ ל'חתמ שמתשמשכ

 תא היינשל תחאו ינשל דחא םיראתמה םישנא לש תויבמופ תוחישב םג
 םינטקה םיטרפה ידכל דרויש ,סזגומ טורטורפב ,בוש ,םיברה "םיינימה םהישוביכ"
 .ןיבי ןיבמהו ,רתויב

 דיפקהל שי ךא ,ל"נה םוחתב תונקסע לכ ,תישיא ,לסופ אל 'גאש ,ןייצל בושח
 ₪ .8פַ"ב סקס רוזיאל סנכנש שמתשמה לש ליגה אשונב םיקזח םילהונ לע

| 
| 

 וה פהא -| -|



 ג =

 הטנסמ> | )דבק ואצ> הרואנו א?
 החממה תיאופרה הביבסה תא
 .תויצפוא המכ ינפל הגיצה תואירבה ןוקייא לע הציחל :א'ה תותשרב ת , תו א 2 5 ב ה

 לע םירמוחב םיאלמה םינוש םירגאמ ,תופורת ,סדייא ומכ םיאשונ

 .תולחמו תופורת טנרטנ*א - תרוש קת ה
 | ]|| דמלמה רמאמ יתיליג םש .יתיבה ןכרצל דעונה רגאמל סנכיהל יתרחב

 | || רשקתהל רתוי ךרטצא אל וישכע ,בוט ...אהמ םומיד קיספהל ךיא ב רס) פמ וקו
 י .םואתפ םד יל דרויש םעפ לכב אמאל
 | ]| ,בשחמה דיל בשוי ינא םויה תועש בורש ןוויכמו ,ףאב יתלפיטש ירחא
 =! [| הגיצמה הלבט לבקל יתשקיב ,ינממ קוחר תצק ינפוג רשוכ גשומהו
 .תוימוימוי תולועפ ינימ לכ עוצבב זבזבמ ינאש היגרנאה תומכ תא
 לש וזל הווש ,ןחלושה דיל הבישיב תזבזובמה היגרנאה תמרש םתעדיה
 ?ריעה תובוחרב תיטיא הכילה

 65 005816 - [10יא !ם 256 ₪ 00000 ה

| 
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 3. 546626 %ג8 סגק 0% ףת8 60ה40ה 60 18896 8078 040085 68 4

 אשונ לש ישארה טירפתה תחת ,ברסויפמוקב .,1 תס11 656 206 6080 626 50585.
 תוסח"תמה תובוגת לש יקנעה ףסואב ףדפדל יתרחב ,תואירבה / נק ןיא ןיא ןיא ,םיעד םלוכש ומכ
 4 / ומכ ןיאו (המודא) הבמב ומכ

 [= יב !הוסזזה הסה א(פחַהְחסז תותשרב הלודגה איה .טנרטניאה [-
 תוש 560 56665 ₪(8|| 526618| /וה0600 וכ

= |(2 3 | | | 006 
 23 "%ש ל 9 10-54 ל -

 [=| ןוסחח6 6016 8ח6 6 |- [ם| | ₪

 ןוסוח 6 א(60168| 6816 =

 8% >>?"  תרחסוממ אל יכ םא ,תרושקתה
 = םירבוחמ םינוילימ תורשע .(ןיידע)
 4% - רקיעהו .לכה הרוק םש ,הילא
 יזכרמ רותפכ וא להנמ הל ןיא
 .לכה לע טלושה

 3.5 1[ זת6 ;: ג5 1ה5ב05 (םב8 ב [סע685אגם), קטס 56 60ה6052 סב
 ח1סה <ת6 (ףע ם,קטפה66 286%. 0ה68 %ה6 508%6 18 12: קטפמ

 500 קח 58 8 6מ6 (סעספ%2 214 (:סא5ע4 סמס ס1ק). 1018 1058 5ה6 (סעספא1ה
 א

 5 500 קטו 6
 םואתפ יתעגה םישופיחו םיטוטיח ידכ ךות ,"%
 סקסה דומע - דחו 5גפפא פפא :ארקנה רוזאל
 לע רבסה יתשקיב .םיהדמ רבד טושפ ,םירבח .חוטבה
 יתלביקו ,סדייאה תפוקתב שקובמ ךרצמ ,םימודנוק
 םיאשונ תמישר םע םודנוק לש תרייואמ הנומת
 המגדה) ?םישיבלמ ךיא ?םישמתשמ ךיא :הריחבל
 וליפאו ?תונקלו ןימזהל רשפא הפיא (!ואידיו טרסב
 ?ונעגה ןאל .םימודנוק ןודיח
 תשר תועצמאב ,וריבסי םה ךיא תוארל יתיצר
 ?םודנוק םימש ךיא :בשחמ יכסמ רמולכ ,תרושקת
 ךות .יוכיס ןיא ?והשימ יתדחפהש םיבשוח םתא

 | 5זםקסואס אא 0

 4 טוססטע חסצס 6בח סט 8 [1ו(6חוחַצ סאקסווסח60--ה0ו (0 זח6ח(וסח ₪63 4
 6חהו1ה32והְה 1 תסוש 316 ה [6י גוופק!6 :16ק5 0 !םווסיא !0 :!0ק !ח6 1666/00:

 (1) זס קוסצסהו 6תסאוהַפ !זסוה !חס ₪180 סו !בוָפס םוחסטה(+ 0 51006 וח(ס חש
 םה6% סו !ח6 (תוסהו, א66ק !ת6 םסוצסה 2וו1וחָט טק 806 !69חהַ ו

 (2) 01035 ₪3 חס:6 06זא66ה ץסטוז 5 (סחווחטס (0( [8166ח !ס !6חוץ
 ו

 יאקירמאה םעה תא הנשמ רתוי רבכ קיסעמה ירוביצה תוכיול לכו ,ילולימ רבסה םע ,הריהבו תרייואמ הנומת יתלביק תוינש
 1 ,ץראב ומכ שממ ,תקולחמב היונש תינכותה .(ליב לש הרוחבה) .המיהדמ טושפ טוריפה ירליה ידי-לע המואל העצוהש השדחה תואירבה תינכותב דקמתמו תמרו ,יעוצקמ דואמ רבסהה .ורתפנ "תומימת"ה יתולאשל תובושתה

 =! ]| חוטיב אשונב תכל יקיחרמ םייוניש ונל איבהש ןומר םייח לש ותינכות
 | | | לש םירטליפה תא םירבוע םיירוביצה םיחוכיוה ןאכש אלא .תואירבה רחא יתיתפתנ אל ,"רהזיהל" תעדוי ינאש ןוויכ ;:הרוא
 | ]| תרושקתה תותשרב תויסומלופ ילגרה ונל ןיא ירעצלו םיאנותיעה לא ,םש ויהת םא) חוטב סקסב םיקסועה טנרטניאב םיברה םירתאז
 3 1 ₪ .תורזנוצמ יתלבה אלא ,(...םיאובואקל שממ ,6סאפסאו 60טאאצ-ה תא וספספת
 : .רתוי "םייניצר" תומוקמב יתרחב
 8 *' | לע הנירק לש תועפשה לע רקחמב םיקסוע המישוריה תטיסרבינואב
 יפדל תשגל לוכי דחא לכ ,הזב םיניינעתמ םה קר אל .םדאה ףוג
 .דבכ תמאב היה הז לבא .ויתואצותו רקחמה םידעותמ םש ואואוצ
 יתעגה ,תורכמתה לע הבתכה תארקל ריקחת יתכועשכ אקווד
 לש ףדה לע ץילממה ,רהצומ רוכמ ,בוב לש ותיינפהל הרקמב

 / 7-7 תוינפהו ,םש אצמנה קתרמ יאופר עדיממ ץוח .גולוי
 , ון כ . ו ] םינוטרס הקלחמהמ ה'רבחה ומש ,םיפסונ םייאופר

 (ןליא לאכימ ךווע) תינורטקלא הסרג עיצמו טנרטניאה ל
 11 ]אא שן תא(!

 םיירחסמה םירתאה דחא תא הליעפמו "םוקמ" תא
 תורחת םיזכרמ םה ראשה ןיב תוינפ יפלא תוו

 ךרד .וא .וווק:וזופשסומאפ4| :תכותכל ,םהילא תורישי םכתמורת תא חולשל םינמזומ סחאו ,ם ₪ , 5 חרולא תורוש מור , 5ויו5 תו תש

 המ לכו ,תרגסנו תחתפנ תלוגלוג םיארמה א ו
 ובותכה .םינפבש
 יא תמאב הז תא
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 םירוצל תובבל

 התויה רבעמ ,טנרטניא תשר

 הלודגה תרושקתה תשר
 תינכדשה איה ,םלועב

 בלשל תרשפאמש ,תילאידיאה
 םע תילמיסקמ תוימיטניא

 דע ,הניגמ תוינומלא
 םלועב השיגפ םיעבוקש

 ןוציתה

 בהאתתש הימימ הבשח אל ןקייא יה

 טלחהבו ,בשחמה ךרד השגפש והשימב

 שמתשמו ,םלועה הצקב רגש והשימ אל

 בח אוהש רמוא ל'צימ ןתנ ."ןטש" יוניכב

 .בשחמב שגפש הריעצ ,ןא'גל וייח תא

 ,טנרטניאל תודוה ןיטולחל ונתשה םהייח

 ןיב עדימ תרבעהל הרוקמב הדעונש תשר

 םימיה תוברב הכפהו ,רקתמ ינקתמ

 .תיממע תרושקת תשרל

 םירשוקמה תובבלה םורופ
 היגולוכיספל תיטנדוטס זא ,ןקייאל

 ץצ ,הילרטסואב ינדיס תטיסרבינואב

 .בשחמב הבוהא תא השגפש רחאל ןויער

 םשב ראוד םורופ החתפ איה

 "  אאאפסש ססאאא6 סא"

 | םיסנכנ םמצע תא ואצמש ולאל דעוימה

 |[ םישמתשמ םע | םיסחי תכרעמל

 | םיסתי תוכרעמ ןתואמ קלח .םיקחורמ

 םינד ונחנא" :ש ,תרפסמ ןקייאו ,וססבתה

 םיסחתי תוכרעמ לש םיטקפסאה לכב

 לע רומשל ךיא ,הווהל תונויער :קוחרמ

 ,קוחירה תורמל האירב םיסחי תכרעמ

 הווש ללכב םיסחי תכרעמ התוא םאה

 םיסחיל רושקש המ לכ - ץמאמה תא

 םורופה לדג ויתונש שולשב ".הלאכ

 םירבח 200-מ רתויל ,םירבח העבראמ

 .םלועה יבחרב

 דעד-ו
 תועדוהה לכ תא ולבקי םיוסמ ץורעב

 .ץורע ותוא ךרד וחלשנש

 תויטרפ תועדוה חולשל םג ןתינ

 םהמ קלח .שמתשמל שמתשממ

 םיריגסמש ,םייוניכ םמצעל םיצמאמ

 םיפידעמ םקלחו ,תוישיאה לע והשמ

 םינהנ םירחא .םמצע תויהל םיפידעמ

 ןיטולחל הנוש "דיקפת" תשרב קחשל

 .םוי"םויה ייחב םתוא ןייפאמש הזמ

 תטיסרבינואב רגוב היה | ל'צימ

 תינכמ תסדנה דמלו ,ןגישימ לש תינכטה

 שולשכ ינפל 1₪6"ב ןא'ג תא אצמשכ

 ןרפת היה אוה .ףרוחב ושגפנ םה .םינש

 קסומ אל ףתרמב רגו ,ינילק ןואכידב

 היה אל רבכ .הנוזת"תת טעמכ לש בצמב

 .תוומל אפקי םא תפכא ול

 הכורא התיה תשרב הנושארה םתחיש

 אל" .ובצמ לע הלאש םג ןא'גו ,דואמ

 ,ל'צימ רפסמ ",הל יתרפיס בר ןוצרב

 יתחתפנ .הניבמו המח דואמ התיה איהו"

 .ףיסומ אוה ".דואמ הינפל

 העיגה החישה רחאל םירופס םימי

 האחמה הבו ,הפטעמ ראודב ל'צימ לא

 תטרופמ המישר ,םירלוד העברא ךס לע

 תוארוהו תונקל וילעש םיכרצמ לש

 ןא'גש ,תואדווב רמול לוכי ינא" .לושיב

 אל הז" .ל'צימ רמוא ",ייח תא הליצה

 אלא ,םיניזמ םיכרצימל ףסכה קר היה

 תפכא תמאב והשימלש ,יתיארש רקיעב

 ".ינממ

 ב'הראל הילרטסואמ בלל ץח
 ורדנא ,הבוהא תא השגפ ןקייא

 בשתמה יעדמל טנדוטס זא ,ןמדרוב

 המודה תשרב ,יגנראק תטיסרבינואב

 .לארשיב ונלש םיבתכמה תוביתל דואמ

 תורמל ,שממ ריכהל ונלחתה" .תשרב תוכשוממ ובתכתה םהינש

 .ןקייא תרמוא | ",ב"הרא ,גרובסטיפב אוהו הילרטסואב יתייהש

 ".םוי ידמ ליגר ינורטקלא ראודב ונרביד"

 הקרסנ הנותחה תנומת .ודרולוקב ונתתתה ןמדרובו ןקייא

 םלועה לכמ התמשו הכרב תועדוה .תשרה ישמתשמ לכל החלשנו

 ₪ .םתבית תא ופיצה

 םייחת תלצהל ןוכתמ
 הנכות "אד טאאשד תז.גצ 114ד"'ב ןא'ג תא שגפ ל'צימ

 ,םיצורע לש ךרעמכ היונבו ,יטאטסה שערה אלל ,וידר ומכ תלעופש

 םיפוצש םישמתשמ .תועדוה לבקלו חולשל שמתשמ לוכי םכרדש

 חחח החדה ההחק טקה

 | - ולה נא -| -|



 ונילא תועיגמ תובר אש
 הז דובעב .ןיילךוא טיבמוק

 תולאשה .ןהמ קלח איכנ
 ןקלחו ,םש םוליעב תואבומ
 תמוה 099 2 תפסו יטפל
 1 ₪. 0. 07 ₪שוי₪ ור יש א.ש

 קח ל. למ ךתדופומ
 ו. ו 43ו ₪ .

 ?ןייל-ןוא-טיבמוזל רבחתהל ידכ ךירצ המ -
 "תונולח" ץירמה 6 אוה ךירצש המ לכ

 תנכות תא .םדומו שוטניקמ וא תירבעב
 התוא םתלביק אלו הדימב) ונלש תרושקתה
 לבקל רשפא (רבחמ םתקתעה וא ןותיעה םִע
 רבחתהל טושפ ךירצ .ומצע ןיילךוארטיבמוזמ
 תכמותה איהשלכ תרושקת תנכות תרזעב

 ,2א105א1 לוקוטורפ יוצר) םיצבק תרבעהב
 דממאזא 31. תנכותב שמתשהל רשפא ךא
 תכמותו "תונולח" םע העיגמש תיטרדנטסה
 :ןופלטל רבחתהל | שי .(אאזססמא[ב

 לבקל תנמ לע א[אזאז ץוחללו ,6
 .הנכותה תא לבקל תנמ לע \\רו ,טירפתה תא
 ץירהל שי 20%181101.םאמ ץבוקה תא

 זאו ,קיר ינמז (סאםדסמצ) קית ךותמ

 םויסב .תונולח ךותמ רצונש 551 =א ץבוקה תא ץירהל

 ינמזה קיתה תאו 20181דיסז .םאמ תא קוחמל רשפא ,הנקתהה
 םיקחשמל םינוקייא ליכמה ןולח ולבקת ךסמה לע ,םתרציש
 .םינפב םתאו קילק-לבאד ,תורשקתהה תנכותלו
 ?םירבחתמ םש הזיאב -

 20%1- המסיסהו 208811 םשה תחת חרואכ רבחתהל ןתינ
 .םירוזיאה לכל טעמכ השיג םכל ןתונ הזכ רוביח .םז

 :םג םילוכי ,(ןותיעה ייונמ) םירבחה ןודעומ ירבח
 ראוד לבקל <

 םימייקה םינוידב םסרפלו םינויד רוזיאב םינויד רוציל <
 "םירבח ןודעומ" רוזיאל השיג *
 (בורקב םיטרפ) םידחוימ םיעצבמו תויוליעפב תופתתשה <
 יניאו דבלב 5.25" םיטקסיד ןנוכ יל שי / םוגפ טקסיד יתלביק -
 שוטניקמ יל שי / םכלש טקסידב שמתשהל לוכי

 .ראודב םיאתמ טקסיד ולבקתו ,םייונמ תקלחממ ילטל ורשקתה
 המ .ובוחמ ראשנ וקהו "תקסותמ" הנכותהש םימעפל הווק -
 ?תושעל

 .תויעב רפסמ ןיידע שי "תונולח"ה תנכות לש תירבעה הסריגל
 תירבעב ללמ םישיקמו ,שמתשמ םישפחמ רשאכ םא ,אמגודל

 ,תילגאב םה םישמתשמה תומש :םעט ךכב ןיא) שופיחה הדטב
 אוה רתויב טושפה ןורתפה ,הלאכ םירקמב .(םיעוטש הרוק לבא
 הנכותה םא .תוינש רפסמ ךשמל םדומהמ ןופלטה לבכ קותינ
 תכרעממ תאצל שי ,"וזכ תוקסרתה" רחאל תולעל תברסמ
 תרשה לש האבה הסריגבש םיווקמ ונא .הילא רוזחלו "תונולח"
 .וללה תויעבה הנרתפת
 תויעבב יתלקתנו ,המודכו קו'ג קוש ,הדיחל ביגהל יתיסינ -

 בושח .קסצו רותפכ לע ץוחלל ןויסנב רבודמ ,םירקמה בורב

 רמולכ) טסצו עצבל תוכז שמתשמל שי וב דיחיה הרקמהש ןיבהל
 רבודמ זא םגו) םינוידה רוזיאב אוה ,(ןויד ותואב העדוה םסרפל
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 תשקשק |

 תויורחתו תודיח

 םיבחכ חיש

 היזיוולט

8( 
 םירבח ןודעומ

 םיכובנ הרומ

 רותפכ לע ץוחלל שי ,םירקמה ראשב .(דבלב ןודעומה ירבחב

 רותפכ לע ץוחלל זאו ,הלאשה וא העדוהה תא חסנל ,"הבוגת"
 אוז ,אמגודל) רודמ ותוא לע יארחאה םדאל עיגת העדוהה .א!גוו
 .(היזיולטה רוזיאב רבודמ םא 3
 ?"םינויד" רוזיאב רחא וא הזכ אשונב ןויד ןיא המל -

 טירפתב רותבל טושפ ולכות ,ןודעומה ירבח םתא םא
 ךופהי ,העדוהה ךרוצל ורחבתש אשונה ."אשונ תריצי"/"ראוד"
 םיפתתשמ ונחנא ,םירבח םכניא םא .התוא ליכיש ןוידה םש תויהל
 .םכרעצב
 ?םירבחה ןודעומל ףרטצהל יאכז ימ -

 ,םייונמ םתא םא .ןותיעה ייונמ לש ןודעומ אוה םירבחה ןודעומ
 תובידאב) הנתמ לבקלו םולשת אלל ןודעומל ףרטצהל םיאכז םתא
 םשריהל ולכות ,םייונמ םכניא םא .(לארשיב "לפא" תגיצנ - "עדי"
 תנתמל ףסונב הנתמה תא לבקלו ןייל-ןוא-טיבמוז ךרד םייונמכ
 .ןותיעה
 ?םירבחה ןודעומל םיפרטצמ ךיא -

 .ןסוח ראודה תביתל העדוה חולשל שי
 המסיס ,תילגנאב החפשמ םשו םש ליכהל הכירצ העדוהה

 לע הרזח היהת המסיסהש רוסא) תויתוא 9 דע 4 ךרואב תילגנאב
 יכה .(?עשפ רודמ םיארוק אל םתא .המוד והשמ וא יטרפה םשה
 .(םייונמ רבכ םתאו הדימב יונמ רפסמו) ןופלט רפסמ ,בושח
 ןיא ."יונמ תויהל הצור ינאו ףסוי ימש" ומכ תועדוה רבכ ונלביק
 ונלוכי אל עודמ ריבסהלו בזכואמה ףסויל רשקתההל ךרד ונל
 .ותוא םושרל
 .ןמזה לכ סופת היה ןופלטהו ןייל-ןוא-טיבמוזל יתושקתה -

 םירזוח םלוכשכ ,םייההצה תועשב לבא ,יווקדבר אוה ןופלטה
 רשאכ .רתוי רחואמ בוש וסנ .םיסומע ןכא םיווקה ,רפסה-תיבמ
 םיווקב תכרעמה רבגותת ,םויה תועש לכ ךשמב סמוע רצוויי
 ₪ .םיפסונ
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 .שדח יונמ לכל העתפה תפסותב

 החפשמ םש סרטה "לטרפ םש :יננמה יטרפ

 -  תאלמ תבותכ

 :אבה ןפואב םלשל ה/ףידעמ ינא

 :סיטרכה לעב םש-

 דד דדדדדדדדד-ר :סיטוכה רפסמ
 ו | יש | וס |60 1-0[ = | 1 |

 סיטרכב תונמזהל

 ר"צמה תואחמה 3 [-

 רכה גוס .ילש יארשאה סיטרכ תועצמאב םלשל ה/ףידעמ ינא (ב

 2 ג 2



 1/6 01ו5'0116 /1זוסזו קס
 | חידמימ"דת תורכמתה ןיב לדבהה תא ריבסמ איבל עשוהי ר'ד

 " / . .4 " . 4 ו 4 5 33% 4

 ותישו ולמד ,תונמוימ תותיפ לש תיתוברת היות לבל ,תנננמו |

 תידימת השוחתו רישכמה םע תוהדזה ןחבאל ןתינ ,םהיניבש םירוכמה רקיעבו בשחמה ישמתשממ םיבר לצאל | -
 אצמת .תיטפמא תלוכי ירסחו םביבס השענה לא תושיגר םידבאמ ,קייודמו ריהמ עדימל םיפצמ םה .תופיחד לש |

 קוסיעה ,קחשמהו .תרושקתה יווקו בשחמה ךרד לעותמ םמלוע לכו תואיצמה ןמ ןיטולחל םיקתונמ םקלח תא
 ?רמוא הז המ ,קחשמב האלנ יתלבה [ שמ

 בצמהשכ רקיעב .הזמ קתרמ רבד ןיאש ודוי םה ,םתוא לאשת םא ךא .םמעשמכ רבדה הארנ דצה ןמ טיבמל
 םויסמ תוצלחיה לש םירצק םיעגרב יולת לכהו תוריקה תא רסנמ חתמה ,זכורמ דואמ ץמאמהו ךובס קחשמב
 םיבהוא םקלח ,היגטרטסא יקחשמ לש תועש לע תועש םיפידעמ םקלח .תורקי תודוקנ ןדבואו יעגר תוומ ,ץחומ
 התיחנל דע םיפרמ םניאו םירוטלומיסב םיסייטל םמצע תא םימדמ םירחאו תוינוכמ יצורמ לש תוריהמה תא
 .תמלשומה

 תאלממה השוחתב רתתסמ ילוא רבסהה .סירטט גוסמ םיקחשמל אקווד רכמתהל ןתייטנב תועודי ,בגא ,םישנ
 אוה - קחשמהש ,ןמזמ רבכ רמא ,ידנלוה ףוסוליפ ,הגניזיוה .רדסה תיישע לש ,םיקחשמ לש הזכ גוסב ,ןקחשה תא

 הלבגהו ףוסו הלחתה ול שיש ךכב ,םילבלובמ םייחבו יוקל םלועב תיעראו תלבגומ תומלש סינכמ .רדסה אוה כ
 .הקיטתסא יכרעו ,קפסב םילטומ םניאש םיללכו ,שארמ רדגומ םוקמב

" 

 ושוב ו, רש

 רשאכ .הממיב תובר תועש םיסא.יב.יבל םירבוחמה ,ונתיאמ םיברל איה םג תרכומ תשרל תורכמתהה תעפות ְ/ ו
 תורכמתהה תעפותש ,בחר הכ וניה תויורכהה עציהו תויוליעפה בחרמ ,לודגה םלועה לא חתפה ,טנרטניאב רבודמ

 םיקסע ישנא וא ,םהלש טרוטקודה תיישעב וקיספהש עדמ ישנא לש תואמגוד הנרסחת אלו ,םיבוטו םיבר תפחוס ₪
 םגו ,םלועה לא תוחיתפו תרושקת ךכב שי .תשרב הריבנ לש םייפוסניא תומוהתל ועקשו ,ףסכ תיישעמ ולדחש ---
 ,יתיבה ךסמה ירוחאמ רתתסמ ךניה רשאכ ,ךלש תימיטניאה הנגהה .םירחא לש םירדח ירדחל תונציצמו תונטטח - ₪

 .תימוימויה תואיצמב םתוא שממל זעמ תייה אלש םינפואב רשקתל תלוכילו הזועתל הפיסומ קר
 הלימגל םידעוימה ןויד ירוזאו םימורופ רפסמ םנשי טנרטניאב .יאקירמא המכ ,אלפומ המכ ,קיחצמ המכ

 תויווח לע םירפסמ ,ךכל תודעוימה הכימת תוצובקב םישנא םישגפנ ,רכממ םוידמ ותוא ךותב .תשרל תורכמתההמ
 .תשרה התואב ולפנש ולאמ תוצע םילבקמו םהלש תורכמתהה

 ,// ו) /|ה ן) וו וו ||

 הדובעב החמתמה ינילק גולוכיספ ,"סורופ" ןוכממ איבל עשוהי ר"ד
 ןיבל תורכמתה ןיב לובגהש ןעוט ,רעונו םידליב לופיטבו תוצובקב
 תויביסנטניאב אוה לדבהה .דואמ קד וניה ,הנוב תורשקתה וא תובהאתה
 ,תיניטור איה הנזהה רשאכ ןכוסמ יפוא תלבקמ תורכמתהה .ךתוא ןִדמ רחא וא הז קוסיעש ןפואבו
 תוכרעמה לכל דומיל ,םירשק ,עדימ תנזה לש יבויתה רבדה תמועל ,תימצע האנוהמ היונב
 .(המודכו תירוטידוא ,תילאוזיו) תוישוחה

 (םטמוטמ אל אוהו) ןטקה דליה ומכ ,תיקחשמ ,תיניטור הלועפ ןיב רבעמ שי תישונא הניחבמ |
 ןוימד ןכמ רחאלו תיסיסב תונמוימ הליחת חתפמ ,רוזחו ךולה םימעפ ףלא םייוסמ עוצעצ זיזמה
 תאלממ ,תוננוא טעמכ איהש הניטורל ךפהיל לולע אוהו ,תורכממ תודוקנ שי הזה ףצרב .ףותישו
 .תויוצר אל תותימא הריתסמו םיבאוכ םירוח תמתוס ,רסחה :
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 ךופהל תולולע ,ונלש חומה לש הבחרה טעמכ הווהמה ,תולובג הצוחה ילככ ,בשחמה תומצוע
 .רטסמה התא וב םלועב הטילש לש הילשאלו םזיטואל היטנה תא ריבגמה ,רכממ רבדל ותוא
 םיפחדל הבושת ןתונה ,יטיופרת טעמכ ילכ תווהל ,ויתומצועב בשחמה לוכי ,תאז תמועלו
 תרושקתב וא הבורקה הביבסב םירבחה םע ףותישל ןכמ רחאלו ,הטילשב ךרוצלו היטנל ,םייסיסב

 .תקחורמ !
 בל םישל שי .בשחמה לומ היישעה תא םיאלממ ונא םהב םינכתבו שומישה ןפואב יולת לכה

 ונשי הפוקת לכבו ליג לכב ,עשוהי ריבסמ ,בשחמה םע דליה לש היצקארטניאה לש תויפיצפסל
 .םייסיסב םיכרצ לש ןוכנ לוצינ וא ,קזנ ידכ דע הנצקה תנכסו תורחא וא הלאכ תויטנ לש דודיח

 וכ

 ו. '



 60 תאר

 תויעב יל שיש יל העידוהו

 ....תיבב
 בותכ הנכותה תפיטע לע

 סנכיי הב שמתשמהש
 ,אלפומ ילאוטריו םלועל
 ויתורצ לכ תא חכשי ,עגריי

 הבוהאה ותשאל רוזחיו

 יגולוכיספ חותינ רחאל

 עצבל ונלתתה ,קימעמ

 רורחשל רשוכ יליגרת

 הארנ עצוממ ליגרת .ץחלה

 המידק דיה תא חלש :ךכ

 הלעמל תרזה תא םרהו
 תרזה תא דירות וישכעו

 | ...וכו הטמל

 לומ םומה | יתבשי

 תינירקהש ןמזב ךסמה

 איהש יל הרמא הטוסבמה

 רתוי הברה ינאש החוטב

 תוארל הווקמ איהשו עוגר

 ן
 ן
 ן

 םישנא םיריוצמ םג הפיטעה ע

 .יאווהב םימוסק םיפונו םיכייחמ

 יתמש ןוליינה תפיטע תא יתערק דיימ

 יפקשמ תא יתבכרה ,ןנוכב קסידה תא

 ,הנכותה לא םיפרוצמה דמימ-תלתה

 .עגריהלו תבשל יתננוכתהו

 ישפט טרס ינפב עיפוה הנקתהה רחאל

 ...בורקב בוש יתוא 10 רחאל .םיפזתשמ םישנאו םיניפלוד םיכות ןיב תלייטמ המלצמ וב

 בותכל ידכ םילילמתה דבעמל יתסנכנו הנכותהמ יתאצי איש תוריהמב יכותהו םימ ילע וצירפשה םיניפלוד השולשש ירחא ,טרס לש תוקד

 העיפוה איה הביתכ לש תוקד שמח רחאל .וז תיתעווז הנכות לע םכל היה .םתסה"ןמַש "עיגרמ"ה טרסה לעמ יתגליד "יתוא בוזעת" חרצ

 העגרה ליגרתב הליחתהו ,םילילמתה דבעמ ךסמ לע ,תיניירקה ,עתפל .םיינבצע םיכותו םיניפלוד ןיב לייטל ךישממ

 !בל ףקתה הז ?עיגרמ הז .שדח :תויורשפא עברא ינפב ודמע התע

 רעישה תא זיזהל ומכ והשמ - תיסחי השק היהש) ליגרתה םויס רחאל .(תרומרמצ יל המרג-וזה תורשפאה) טרסה תא תוארל רוזחל .]

 אל ,(םקנ תולועפ דחפמ הארנכ) תינשב תיניירקה המלענ ,(הלאמשו הנימי .תוידמימ-תלת תונומתב תופצל .2

 .רוזחת דוע איהש יל העידוהש ינפל .םיטנפהמ םילטקרפ .3

 וילע ףיישל בוהאה ילותחל יתתנו ןנוכהמ קסידה תא תוריהמב יתאצוה .ץחלה רורחשל םירועיש .4

 .םיינרופיצ

 םג םיתיעלו ,תיפסכ האצוה הווש אל ,הפי אל ,עיגרמ אל - רוציקב ..הארי אלו - ול םייפקשמ

 ₪ !ליהבמ תונומת תורשע ועיפוה ךסמה לע 2 רפסמ תורשפאב יתרחב

 דמימ-תלתה יפקשמ תא יתבכרה .ןהב תופצל רחבאש וננחתהש

 .דוחיי תורסחו עבצ תורסח תונומתב ןנובתהל יתלחתהו

 ???"םייפקשמ ללוכ" בותכ קחשמה תזירא לע הז ליבשב

 םילטקרפה תורשפאב יתרחבו יתלחתהה ךסמל יתרזח

 עיגרמ אל:רבד) ולע םילטקרפהש דע העש חקל .םיטנפהמה

 תייצפואב יתרחב !ףסונ תוריחב ךסמ !!!!בושו (בגא ךרד ללכב

 ....יתיכיחו םיידמימ-תלתה םירודכה

 ,םיטנפהמה םילטקרפה תא ךסמה הארה הלק העש רחאל

 םילטקרפה ,ןכ הז ןבצעמ ,אל הז טנפהמ ,םכל דיגא ינא המ

 .... 07 בשחמל 5085 5458 ומכ םומיסקמ םיארנ
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 צסט תפשס חס ז6850ח 10 166] [סא
 1008, 8!ו!הסטףת סט ז8ְע 06 166|וחַב
 ם םוו וז64 קחעפו68!!ע. ד / 10!!סשוחה

 קטזטוופ 1081 60ח'1 ז6ףטוז6ש סס
 חוטסה 60ח66ה1ז8110ח, 806 8/06%ז6 1
 10!!סיאוחח 8חע /ח51וחסוושס טזש65 ץסט

 וח8ְע 86.

 ,תונולחל תילגנא *הפתוש" תנכות איה "ףרגויב" =
 יפ"לע םהיית תא | להנל םיניינועמה לכל
 םימי תוליעיב לצנל ךמולכ ,םהלש סומתירויבה
 .םיער םימיב הטימל חורבלו ,םיבוט
 הארמ "ףרגויב" ,תורְחא סומתירויב תונכות ומכ
 = ,ילאוטקלטניאהו ישגה ,יזיפה םכבצמ תא םכל
 ,ךכל ףסונב ךא .םיוסמ שדוח וא עובש ,םויל
 יביטיאוטניא ה בצמה תא םג הגיצמ "ףרגויב"
 = .עדומ"תת וא ,יביטקניטסיא ארקנש המ ,םכלש
 .שמתשמ לכל ,רורבו ינועבצ ףרגב גצומ עדימה
 -.תונשרפ תללוכו ,ותדלוה ךיראתו ומש יפ"לע
 .. סומתירויבל םאתהב תוגהנתהל תטרופמ היחנהו
 1 , .םכלש יטרפה
 ן,תואירבה רודמב םכתושרל תאצמנ "ףרגויב"

 !ןייל-ןוא-טיבמוזב 7

 ץחל ררחש'ת ,הללאי
 יתטלחה לבא ,םיבצע בוהרמ ,בשחמה תא יתיביכ טעמכ

 . "ץחלה רורחש יליגרת" תורשפא תא קודבל יאדכ.ילואש

 הריעצ תיניירק יניע דגנל העיפוה תובר הניעט תועש רחאל

 הל יתקעצ .ינבצע ינא המל יל הריבסהש (והשמ הסונמ אלו)

 הכייח איה לבא ,וזה תישפטה הנכותה ללגב ינבצע ינאש

+ 

| 
 ם

 | = יש רע - | -|

 | שש



 .תחא םעפ קר תקבדנ תינכות

 דחוימב תיטיא איהש "תיעבטה הרידבה" תטישב םיחתפתמ סיינולזיב םיסוריו
 .(ןמז טו עבטל)

 כ רבכ םימייק בשחמ יסוריו -ויוויל
 מרייפ > ההרה ושי רוירררירר לרר?
 םיגוס 5,000 ידכֶל ועיגיהו ,םינש

 בוש שודל אל ונרחב
 לר ל\* לי רי ר\י-וו שמיר ללי
 םכתא ןכדךעל אלא ,הירוטסיהב

0 

 .םיבוש

 חירפהל ,תוניינעמ תושדחב
 .הווילרלה טרויה הרטל ררלה לורפלחו
 תועדומ ררועלו םירתוימ םידחפ

 םינוכנה תומוקו וב

 הלגתנש שדח סוריו אוה - נשאא|= - יקנ'ג
 ןדריה קמע :ונימאת אלו ב"הרא ,דנלוהב תינמזרוב
 - ןפצומ יקנ'ג .(חרי תיב לש ירוזיאה ס"היבב) !ונלש
 חוטוטקגחו6 םיעפומ-בר אוהו יפרומילופ וניא ךא
 .(60%1 יצבק םגו לוחתאה ירוטקס תא םג ףקות)

 םוקמ לע עיבצמה ןפצומ רסמ ליכמ סוריוה
 ותויהל טרפ .הידבשב ומלמ ריעב "ותדלוה"
 ,בכור סוריו יורקש המ םג אוה יקנ'ג ,טייטרפ-יטלומ
 תוינכותה תקבדהל לבוקמ םיסוריו קרוס לצנמ ונייהד
 תא וכפה תונוכתה יתש ףוריצ .קרוסה י"ע תוקדבנה
 תימלוע הצופתל עיגהל יקנ'ג חילצה '94 ינויב ותעפוה זאמ .דחוימב ץופנל יקנ'ג
 םדי לע רסומ ףאו םיסוריו יטנאה תיברמ י"ע םויכ רכומ סוריוה .םידקת אלל
 תלבלבמו תנבצעמ ותרסה ,ךיפה יתלב קזנ םרוג וניא יקנ'גש תורמל .ישוק אלל
 .לוחתיאה רוזיאמ םג וריסהל ךירצ אלא ,םיצבקה ןמ וריסהל קיפסמ אלש ללגב
 לש ויוליג .לוחתאה םע קיבדהל רזוח סוריוה הדיפקב תישענ אל הרסהה םא
 רשא 866; תרבח רשאכ םימ סוכב תיתרושקת הרעסב הוול ב"הראב יקנ'ג
 ןיינע ררועל התוויק סקלפר .תולוק ילוקב וילע החוויד ,םש סוריוה תא התליג
 תדומל תיאקירמאה תונותעה .ןכ ינפל םינש שולש ול'גנאלאכימ םע הרקש יפכ
 .השידא הראשנ א ןויסנ

 הלהבהש ןעוט ,א"תב (1:88א) קיסרו'ג סוריו"יטנא תרבח לש ורוגה ,יבאש
 ,וירבדל .םינש 4 הזמ םיעודי םינפצומו םיפרומילופ םיסוריוש םושמ ,תמזגומ
 ,המכח הקירס'ל םימתירוגלא םויכ תחתפמ ,תיניצר סוריו"יטנא תרבח לכ
 תוהזל ןתינ וז ךרדב .םייטסירויה םיקוח יפ-לע תינכותה דוק רחא בקעמ רמולכ
 .ופוגל הזכ סוריו לכל יפיצפס ןוקית שרדיי ךא םיפרומילופו םינפצומ םיסוריו

 עיגרמ (אבה דומעב םיסוריו"יטנא :האר) "בושחימ ץנ" תרבחמ ביתנ יבצ םג
 םייפרומילופ םיסוריו לע םימיאה ירופיס יכ תויניצב ריעמו תומזגומ תודרחמ
 שמתשהל ץילממ ביתנ .םודר קוש ררועלו שוקיב רוציל ודעונ .םיינלטקו
 ירופיס רזפל קיספהלו ,ללכב םיסוריובו תוצלפמב המחלמל ירנג סוריוייטנאב
 .םימיא

 | = וש ירא - | - |

 םיבשחמ סוריוו יגולויב סוריו ןיב האוושה
 םיבשחמ סוריו יגולויב סוריו

 .800ד 550108 ומכ םימייוסמ םירוזא וא *₪%5 ומכ תומייוסמ תוינכות ףקות

 .בשחמה תכועמ וא תינכותה תלועפ תא הנטמ

 .תופסונ תוינכות הקיבדמ העוגנה תינכותה

 .ןמז ךרואל יוארכ לועפלו תועטהל הלזכי העוגנ תינכות

 קומחל סילולע םמצע תא םינטמה ולאכ זא םיסדח םיסוריו .סתנתבאו םיזוליג לע תושקמה סינזט סיסודיוזל תויצטומ תומייק

 תוחתפתהה יבנל ןכדועמה יטנניליטניא רוצי י"ע ןנכותמ בשחמ סודיו
 .סיסוריוב המחולה םוחתב תיגולונכטה

 ךמצעב תאז השע
 "תוסרוב" םלועב תומייק םינש המכ הזמ

 תוארקנה םיסוריו יללוחמו םיסוריו תפלחהל
 םיגהונה םיסא.יב.יב הלא ,ץא - צוחופ 6א6חח6

 תאלעה תרומת םיללוחמו םיסוריו תתל
 העיגה אל העפותה .ןינעמ וא שדח סוריו
 םיאצמנ ץראב םיבר ידיב ךא ,לארשיל
 רשא םיסוריו לש רוקמ תוינכותו םיללוחמ
 רוציל לגוסמ הזכ ללוחמ .ל"וחב /א-מ ודרוה
 יללוחמ .תוקד ךות הנמזה יפל "רופת" סוריו
 ןיב .05-אופ6-ו ע61. ויה םינושארה םיסוריוה
 . זושסחשו א[ו₪ םיעודי הנפצהה יללוחמ
 םיסוריו לע הנפצה תפסוה רשפאמ ןורחאה
 ןיבמ .םייוהיז לע השקיש ןפואב םימייק

 עיגה דחא קר ,םייפרומילופה םיסוריוה
 אוהו לארשיב תיתועמשמ הצופתל
 הבר ,הכובמה הברמל .ןטשה סוריו
 .קרב ינב רוזיאב אקווד ותצופת

 וש -ל 4 תדלומוי
 הנשה וז ףקת ול'גנאלאכימ סוריו

 ותדלוה םוי) ץרמל 6 ךיראתב ,תיעיברה
 ,םלועב 6 יבשחמ יפלא ,(ןמואה לש
 סוריוש ןימאמ היה ימ .ץראב תואמ
 ותנשב בר הכ קזנ םורגי .עודיו רכומ
 ןיידע םיברש רבתסמ ?םייתב תיעיברה
 עובק ןפואב םישמתשמ םניאו םיננאש
 תוהזמ ןלוכ ירהש ,סוריו-יטנא תנכותב
 .(הביח םש) א6₪ תא קלסל תועדויו

 לש תועפוה 1500 ולגתנ - 1992:ב
 הליפנ לע וחוויד 150  ,ול'גנאלאכימ
 קר - 1993"ב .בשחמה לש תילאטוט
 הנשהו ,קסידה תקיחמ לע וחווד 0
 לבוקמ .תואמ ידכל םירפסמה ולע בוש

 רבד ,וחווד אלש סוריו תופיקת 9 דוע ןנשי ,חוויד לכ לעש חינהל
 .םיעגפנה רפסמ תא לדוג רדסב הלעמש

 רבסההו ,תופיקת לש רתויב לודגה רפסמה לע הנשה חווד ץראב
 תומוקמה בור וב ,ןושאר םוי לע הנשה לפנ ץרמב 6-הש אוה ךכל ירקיעה
 ונניא לארשיב ונחנאש 'ונילע םירבדמ' ןכ ומכ .םידבוע םניא םלועב
 םיטונו ןובשח ילב תונכות םיקיתעמ ,'תיסיסב הנייגיה' לע םירמוש
 .תועיבקב סוריוזיטנא תוקירס חינזהל

 נמוז ןודעומ ירבח לש םתושרל
 וכימ ןוקיתו םיסוריו
 .בוקתמ ץרמל 6-ה - הב שמתשהלו

 ופוול וורו יצהוו) !5-ווט
 יוליגל תינכות תדמוע ןייל
' 
 יסרוג

/ 
 ו

 התוא דירוהל וזרדזה .ק תרבח תנתמ ,ולג

 הפיגמ ידמימב ףיגנ
 ןיבמש רבתסמ ,סלוו ו'ג החמומה ידי-לע קטנמיסב ךרענש רקס יפזלע

 לש תונוש תומצועב ןיתבהל ןתינ ,רתויב םיעורפהו םיינלטקה םיסוריוה
 ,יארונה אוה אא145 ,לשמל וקיסקמב .םלועב תונוש תוצראב העיגפ
 הילגנאב .דייקסקו םילשורי ,דנוטס ,גנופיגניפ - הניטנגראו  ילי'צבו
 אוסאאמצ , -  תירבה-תוצראבו ,חתאאז8ה 508 \ ץמש דנלניפב ,60
 לארשיב םיצופנ ,הנורחאה הנשה יצחב .\אזוסא05-ו 5ד0אמס אופ
 ₪ .זטאא]מ-ו אמו\פס6 ,דגז>גא םיסוריווה

 ==: רקט קהה טוהטטה טס טהס-יללו



 יכ תא הריבדמ הניא רבכ האמה ףוס לש הקיטויביטנאו
 םיסוריו-יטנא תונכות םג .םדאה תא םיפקותה םיקדייחה

 ,ונל םירכומה םיסוריוה 5000"כמ דחא לכב "תישיא" תולפטמה

 בצק תא קיבדהל תוחילצמ ןניאו "המלש האופר" תוחיטבמ ןניא
 יי

 םיחמומה לכ טעמכ םימיכסמ ₪ יו

 לע תוססובמה "תוקיתע"ה תוטישהש ןעוטו תכל קיחרמ ביתנ נצ
 .ןתלעותמ הבורמ ףא ןקזנ םיבר םירקמבו ןנמז רבע ,םינוסיח וא תואלבט

 תביתכ לש ןויערה םצע ,('90-ה תונש תליחת דע) תיביאנה הפוקתב
 סוריו רצייל ידכ שרדנה עדיה ילעב ויה םיטעמ ,ומצע ינפב גשיה היה סוריו
 םיפיסומ ויה םיסוריוזיטנאה ינרציו ,ףסונ סוריו הלגתמ היה םעפ ידמ .שדח
 התואב החתופש תפסונ היגולונכט .תונכותה לש "םיסוריוה תואלבט"ל ותוא
 הנכות יוהיז הללכ וז הקינכט .םיסוריו ינפמ תונכות "ןוסיח" התיה ,הפוקת
 הנכותה תקבדה ענמתש תכרעמב "התפיטע"ו ,םירכומ םיסוריומ "היקנ"כ
 הדעונש ןורכיזל הארתה תנכות תאלעה הניה תפסונ הטיש .דיתעב םיסוריוב
 .ךכ לע עירתהלו יתימא ןמזב הקבדה תוליעפ רתאל

 ורשפיא "םיסוריו יללוחמ" :רתוי תכבוסמל המחלמה הכפה ,'90"ה תונשב
 םיסוריוה תומישר ןוכדע לע השקמה תוריהמב םישדח םיסוריו יגוס רוציי
 תולודג תויהל וכפה תואלבטה .םתוא תולגל תורשפאמה תואלבטהו
 יוליגב הלשכנ סוריו"יטנא תנכותש םירקמה ובר ךכו ,לוהינל ידמ תולברוסמו
 תונכות תללפהב וליפא וא ,הלש דועיתב עיפוהו הל רכומ היהש סוריו
 ןמיסכ רכומה ףצרש תורבתסהה הלדג) םיסוריוכ תועטב והוזש "תומימת"
 העיגפו הלהבל ומרגו (הנכותב "יעבט" ןפואב ץיפוי .סוריו לש רכיהה
 .הנכותה יציפמ לש ןיטינומב

 םיללכתשמ םיסוריוה
 ,םיסוריו-יטנאהו םיסוריוה יובירמ האצותכ תומרגנש תויעבל רבעמ

 תוטיש וחתיפו ,םיסוריו-יטנאה לש םתלועפ ןפוא תא ודמל םיסוריוה יבתוכ
 תא םינשמה "םייפרומילופ" םיסוריו :אמגודל .יוליגמ קומחל םהל ורשפיאש
 וא "תויסאלק"ה תוטישב םתוא רתאל רשפא יאש ךכ הקבדה לכב םתרוצ
 .ןיטולחל םתוחכונ תא םילעהל םיתילצמה "םיינקמח" םיסוריו

 ידי-לע ונסוחש תונכות :הליעי יתלבכ איה ףא התלגתה ןוסיחה תטיש
 םירקמב) תועוגנכ ןהילע חוודל רחא סוריו"יטנאל ומרג ,דחא סוריוזיטנא
 ,(לועפל הבריסו התוא הניש והשימש "הניחבה" המצע הנכותה ,םירחא
 ךכו ,תנסחמה הנכותל רכומ וניאש סוריוב תועוגנ תונכות "ונסוח" ,םימעפלו
 ששח םג םייק .לועפל ךישמהל סוריו-יטנאהמ "רשכה" לביק סוריוהש הרק
 לש הרקמב לשמל ומכ) חוקלה לש ושוכר םהש םיצבק שבשי ןוסיח ןונגנמש
 תא ףושחל הלולע וזכ תירקתו ,(תנסוחמה תינכותה לש תימצע הקידב
 .ןיטינומב העיגפו ןיקיזנ תועיבתל ןרציה

 תושק תונעטו םיירנג תונורתפ
 יתלב רמולכ) םיירנג תונורתפ קושב עיפוהל ולחה םינש שמחכ ינפל

 םג םינונגנמה ראש ןיב הליעפמ הרבח לכ טעמכ .(סוריוה גוסב םייולת
 תושמתשמ ןקלח .תומיתח לומ תומלש תקידב ללכ-ךרדב ,והשלכ ירנג ןונגנמ
 םיילאנויצנבנוקה תונורתפל רבעמ "ןוחטב תשר" רותב תירנגה תפסותב
 תורבחה לכ טעמכ .םישדח םיסוריו םע דדומתהל תנמ לע - םיעיצמ םהש
 תתל תנמ לעש תונעוט ךא ,תכרעמב ירנג ביכרמב ךרוצ שיש תומיכסמ
 .סוריוה גוסב םירושקה םינותנב םג שמתשהל ךרוצ שי ,אלמ ןורתיפ

 ."בושחימ ץנ" תרבח לש הז אוה תונורתפה לכמ ולש תוירנגב ינוציקה
 םוחתב תוירנגה תוטישה ללוחמכ םג עודיה ,הרבחה ל"כנמ ,ביתנ יבצ

 | ו יעיל עונש /כ /07 עולה | תלת 0/0 7/0/70 720000 :/0007
 ושב ןוסטוו ר"ד ₪8₪| ,יע2ק /ו//02 םיל יס כי/-8)0 ין מ ל 070

 יקזנ םקשלו םיסוריו תוהזל חילצמ םהלש ןורתיפהש ןעוט ,סוריו-יטנאה
 לועפל תלגוסמ הנכותה .סוריוה גוסב יולתה עדימב שומיש אלל הקבדה
 תנכות וב הנקתוה םרט עוגנ בשחמהש םירקמב וליפא תוליעיב
 לש הרידח תעינמב ץמאמ עיקשהל םעט ןיא ,ותעדל .תירנגה סוריו-יטנאה
 ותעדל ךירצ ץמאמה רקיע תא .אליממ חלצי אל רבדה ,בשחמל סוריו
 ןוכנ שומיש יכ חיטבמ ביתנ .היתואצות קוליסו הרידחה יוליגב דקמל
 ונחכונ קדצ המכ דע .סוריו לכ לש קזנ תוליעיב קלסת תירנג הנכותב
 !(תרגסמ האר) תכרעמה בשחמב יסורה סוריוה םע ונתעתפהל

 תולברתסמ םיסוריו תואלבט לע תוססבתמה תונכותש ףיסומ ביתנ
 רפסמ לדגי ןכו ,םהינפמ ןנוגתהל שיש םיסוריוה רפסמ לדגיש לככ
 תלועפ תטאהו ןורכז תליזג ומכ םיבאשמה זובזב םג .ןהב תויועטה
 .ןמזה םע םיסוריו ופסוותיש לככ וערוי קסידהו בשחמה

 םויכ םיצלאנ םהו ,םמצע לש חפב ולפנ סוריו"יטנאה ינרצי ,ותעדל
 לש םתיברמ .םהידי ומב ורצי םהל שוקיבה תאש םינוכדיעל תויפיצ אלמל
 ןעוט םינרציה דחא :לאוש אוה .ביתנ ירבדל םישורד םניא ללכ םינוכדיעה
 םיסוריו 1200 רמולכ ,םישדח םיסוריו םייתאמכ ןוכדיע לוכב ללוכ אוהש
 לארשיב םיתיכשה םיסוריוה לכה-ךס םא ,ןויגהה הפיא ןכיה .הנשב םישדח
 | ירבדל !לכה-ךסב םישימח קר אוה תילאריו הירוטסיה תונש הנומש ירחא
 תוטישה תא שוטנל סרטניא תורחאה סוריו-יטנאה תורבחל ןיא ביתנ
 תוחוקלל םימרוג םיפוכתה םינוכדעהו ליאוה ,תואלבט לע תוססובמה
 שדח גוס עיפומשכ הרוק המו .ןוכדיע לכ לע םלשלו ןהב םייולת תויהל
 ,לכ םדוק ?"בושחימ ץנ" לש תכרעמב םג תוטשל חילצמש סוריו לש
 ןכא שי ?91 תנש ףוסב התיה ,ביתנ רמוא ,ונל הרק הזש הנורחאה םעפה
 רופיש וא תושדח תוקינכט חותיפ םע תירנגה הנכותה ןונערב ךרוצ
 לש ןמז קרפ ךשמב ,םולשת אלל זא םיעצבתמ הלאכ םיגורדק .תומייק
 ₪ .הנש תוחפל

 הרק הז ונל םג
 לוחתיאה רוטקסש ררבתה ,םייונמל ןושארה טקסידה תא ונצפה רשאכ

 תסריגל רכומ ןיידע היה אל רשא "יסורה לגדה" סוריוב עוגנ היה ולש
 יבגל םימייק םידבכ תוששחו תונוש תורעשה .ונשמתשה הב סוריו-יטנאה
 ,קיזמ יתלב סוריוב רבודמ ,ונלזמל .םטרפנ אל תיטפשמ הביסמ ךא ,ורוקמ
 ,הקבדהל םרוג טקסידה ךותמ לוחתיא קר) יספא אוה ותלעפהל יוכיסהש
 יבצל ונינפ ,ומויק תא וניליגש רחאל .(אליממ לוחתיאל דעונ אל טקסידהו
 םימיבו ,וקלסלו סוריוה תא תוהזל ונל רזעש "בושחימ ץנ" תרבחמ ביתנ
 הסרג םייונמל תצפומ ולא
 תנכות לש תירוביצ
 ץנ לש חו וזסוטוש
 ףוריצב בושחימ
 . תוארוה
 סוריו תרסהל
 לגדה"
 ."יסורה

 םצעב המלו
 ול םיארוק
 םא ?ךכ
 םילחתאמ
 ' בשתמה תא
 [  ו9-ה ךיראתב
 עיפומ | ,טסוגואל
 לע | יסורה לגדה
 .ותראפת אולמב ךסמה
 הגיגחהו - םחוטז לע הציחל

-- 

 =  ...האבה הנשל דע תרמגנ
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 .ירמגל רחא והשמל וישכעו

 "'ןוטייפ יטנומ"'|
 הז היה .ימואתפ ןופלט לוצלצ יתוא ריעה דחא םושג רקוב

 אוה תושגרתהמ דעור לוקב ,"סוריו" הידמיטלומה תונחמ לייא

 ינא" ."ןוטייפ יטנומ" תרובח לש שדח קחשמ עיגהש יל רפיס

 ירוק תויוטע םייניעבו הצחמל שובל .סוסיה אלל יתרמא "אב

 ,"ןוטייפ יטנומ" .עטרקמה יסוטסוט לע יתקניז הניש

 רנ ,ירוענ ילילא ,ישפנ יבוהא ,לבתב הקיחצמה הרובחה

 : תויהל בייח הז !םורליד-יס לע ,ייכריל סנפו יילגרל

 , רהוד ידועב יחומב ופלחש תובשחמה ולא .רחאו ,אלפנ

 .הברעמ

 טלחומ ןמז זובזב
 תא יתפטח םילמ אלל ,תונחל יתסנכנ המישנ רצק

 רוחאל טיבהל ילבו תורכומה תונומתה םע אספוקה

 בג לע .ןוליינה תפיטע תא יתערק הקושתב .התיבה יתרזח

 התוא רזחה !הנכותה תא ןיעטת לא" :הרהזא הנשי הפיטעה
 לע רקיה ךנמז תא זבזבת לא .ידמ רחואמ היהיש ינפל דיימ

 ךופהת .ךכל בל םישת אל וליפאו ונתשי ךייח לכ ...הזה לבזה

 ונא ...אל ,אל ,אל !רוצע !רוצע .םדא-יצח בשחמ-יצח - יבמוזל

 .תונחל התוא חלש ,חפל הנכותה תא ךלשה .םיננחתמ

 תא יתקלדה .תורהזאה לכמ יתמלעתהש ןבומכ "!!!אאאאאאל

 יתצחל ,"5פםדטץ" יתספדה ,תונולחה תא יתילעה ,בשחמה .'
 תופוטשו תומהדנה ינפ לומו רבכעה םע קילקילַּבד ,םאדימא

 יס .יפ םעוט חש
 יטנומ לש ףפועמה סקרקה" לש ךכ-לכ תרכומה החיתפה התלע עזיה

 זובזבב יתעקשו רוטינומל יתברקתה רדחה תא יתכשחה ."ןוטייפ

 .ייח לש אלפנה ןמזה

 ?ריכִמ אל ימ ..עגר ,עגר ,עגר

 ךורא זילק ןו'ג דמוע השארבש הקיחצמה תיטירבה הרובחה

 םע ???םתוא ריכמ אל והשימ ..."יטלופ לש ןולמהמ" םיילגרה

 תוכילהל דרשמה"ו "תמה יכותה" ומכ םימסרופמ םינוכרעמ

 הפה תא דיימ ףוטשיש !הפרחו השוב ,הזכש דחאל זובה ?"תונושמ

 .ותיבל הבורקה ואידיווה תיירפסב תוטלק תחקל ץוריו םימב

 םישנאל דעוימ (קחשמ קוידב אל הזו) הזה קחשמה
 ינא .ןוטייפ יטנומ לש ןפודה אצוי רומוהה תא םיבהואש

 םיינוצר יתלבו םיינלוק קוחצ יצרפשכ ,ךסמה לומ יתבשי

 שביה ,ירורפאה יבשחמש ןימאמ היה ימ .ינורגמ םיטלפנ
 אלמתמ ךןסמה .קיחצמ ךכ"לכל ךופהי רומוהה שוח רסחו

 םג ךפהש הרובחהמ דחא) םהאליג יִרָט לש םינושמה וירויאב

 תושחרתהל תכפוה רבכעה םע העיגנ לכו (ןייוצמ יאמבל"

 .העיתפמו תידרוסבא "1

 | םעפ ידמ .םתיא תושעל המ םיעדוי אל טושפש םיכסמ סנשי
 , 21 םיצחולשכ "קחממפ ₪1 08 נז" :העדוה םהב העיפומ
 םיעמוש ףוסבלו ,הפוצה ןובשח לע תודיריו תונובלע חטמ םילבקמ
 ,סלטיבה לש ריש םצעב הז "מז .ק"ש

 םינוקייאה תא הפילחמש הנכות סונובכ תפרוצמ קחשמל
 תממהמ היצמינא ולוכ ,תונולחל ףרוטמ 50008א 54צעתר
 תממעשמה הרגשל רוזחל דוע וצהת אל םלועל ,םיעגושמ םיקחשמו
 .הכ דע םתקסע הב םילילמתה דוביע וא תונכתה תדובע לש

 ₪ .ןימאהלו ןיבהל ידכ תוארל ךירצ לבא האשילקה לע החילס
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 1 ותל ₪ .
 : [ק 1 5 יתשקתה ,וז הנכות ילא העיגהש

 1 \) ו ו | 2 ו ,םיקתשמ בבוח) ימצע תא ןיימדל
 08 70.20 ל" | רתוי הל שידקמו בשוי (רקיעב םיטסווקו
 ן .גג תוקד 20מ

 ווותכרהלו מצע תא יתאצמו ,יתדבתה הרהמב ךא )| ו י ו ה ה
 אל דזמ תגאוח צץ כ06108-ב ןייעמו ארוק
 .האנהב םג אלא ,ןיינעב קר

 ּ הידפולקיצנא ףילחת
 ירוקמ חותיפ - 6 גאן צ 8
 " סת: דצמ אח דזאואסזג" תרבח לש
 הנכות לש תושירדה לכ לע תמאב הנוע
 ,םינושה האופרה יאשונב תיניצרו הפיקמ
 תא ףילחהל הלוכי תולקב איהו
 ,האופרה יאשונב תונושה תוידפולקיצנאה
 .קבא םילעמו ,תיבב ונתיאמ דחא לכ לצא םידמועש

 איה ,(תנכדועמהו תישילשה התסריגב) וז הנכות
 ,םינש 7 ךשמב בר יאופר רמוח ףוסיא לש האצות
 היצמינא יעטק ללוכו ,ןפוד תואצוי תומגדהב הוולמה
 לש תויתוכיאו תובר תונומתו ,םייִלוק םירבסה םִע
 .ישונאה ףוגה תיימוטנא

 ! אל אקווד - ? םיממעושמ םישנאל הנכותכ עמשנ
 לופיטהו תולחמ לע בר רמוח הנכותב אוצמל ןתינ

 50/0 | ךש> | 286 [16]ק

 .וש(חכ5חע 19935 לע

 685 9 ז ִצ

 .| וטחו בה ח310הדע 80

 ו גסנַז(חס אך
 פגש וס 8% 6 גס 059

 5 < 1 ד 61/10 חפונ6 לו: ןת
 3 | .םז תוושבמפת ו ל ףוג לע דואמ ההובג תוכיאב טרס ,תונוש תופורת ,ןהב
 5 פסו רנו 116 ב56 ב55 ,סינוש םייאופר םיאשונב תובושתו תולאש ,םדאה
 + "| | 4סוומו סנופ 1סטס] גנו חבה 6150127, .'וכו ,םימוטפמיס יפ-לע הלחמ ןוחביא

 דוק סנ 00 105 200 11 :הנכותב םיירוקמ םירבד ינש
 1 גו 5015019.

 4 30055 36 פו 5619669 |[ רחחמ ,םייהקורב ןלא ר"ד - יתימא החפשמ אפור
 דציכ ריבסמ ףסונ ןוטרסו ,הנכותה לע רצק ןוטרסב
 .תוליעי רתיב הנכותב שמתשהל

 116117 1,101 תופוג56 לווזופ א:
 0 007 בנד קנט ונוס 1ב 119

 בת +0 עפר ב 1151 01 68 :ח)
 ה 4 5 ךותו ,חונ דואמ הנבמה :תינכותב םיפסונ םיסולפ

 ו | )ג המ ,הקלח הרוצב תינכותב שמתשהל ןתינ תוקד

 , םיקסידל תיסחי ,הריהמ 60-א0א1"ה ןנוכמ הניעטהש

 קית רוציל ךכבו ,תינכותב עיפומה ,יאופר ךמסמ לכ סיפדהל ןתינ .םירחַא

 .הרטמ לכל ,ישיא-יאופר םיכמסימ

 הלוח הבובה רד
 ןמגרותמ ןיא םא תומל רשפא

 םוגרתה :"תמלשומ" ףסכנה ראותהמ הנכותה תא דירפמ דחא רבד ,האופרה םוחתב רתויב תוצופנה תולאשל תובושת 24300 הנכותב וזכור
 .תירבעל .תוצופנ תולחמ 900 לע ןכדועמו טרופמ עדימו ,תופורת לש תומש 0

 ,םיבר הכ 1אד-יכסמ הליכמש ,חדומ תגאוווא;ץ כ06108-כ הנכות דועית דעו תוירחאהמ לחה םיטרפ - םלשומ הנכותה לש דועיתה

 - תירוקמה התנוכתמב ץראב תקוושמו ,םוגריתל םישק םייאופר םיגשומ דחומ תגאוזו+צ ק00708-ב םג הזה גוסהמ תוינכותה לכ ומכו .טרופמ יאופר

 ץלאנ םדא ,המגודל םאש ןוויכ .התרטמ תא (לודגבו) תספספמ ,תילגנאה חתפמ יפ לע תינכותב "לייט"ל ןתינ הב ,זאסמא"ה תיצפוא תמייק
 .ןמזה לע לבח זא - ותנבה רשאמ ןמז רתוי - בותכה םוגרתב תולבל .שמתשמה ןיינועמ םהב םיאשונה

 תדעוימ התיה הנכותה םא ,לושכמ הווהמ התיה אל תילגנאה הפשה הרזע - סרוק שמתשמל הריבעמ ,'84816 ₪857 .\ןס" תייצפוא

 ,הזומ יג אוח ץ 000108 - הנכותה םש ךא ,דבלב םירגובמלו ,עוצקמ ישנאל .תונוש תועיגפב לופיטו ,הנושאר
 .תירבעל תינכותה תא םגרתל םאה הטלתהל םוקמ ריאשמ אל טלחהב םינוגריא - תמישר ("א65008688" היצפואה תחת) תמייק ןכ"ומכ

 ₪ .ההובג המרב תילגנא ירבודל סלשומ :םילימ שמחבו .תובותכ יווילב הכימת תוצובקו - םינוש םייאופר

 | = וו יישא - | -|
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 סיט ןוישר תלבק םומ"בע שי םידאמל ךרדב |
 ; 2 ה | תא סיטהל בדנתמ רשא ריעצ ללח סייט אוה התא תי 1 |
 | מ"בעכ תרדגומ רבכ וישכעש תיללחה לא ךתיללח ו 0 ₪ תצלפמ 1

 | .םילוצינה לע חוודלו לגוסמ ךלש תיללחב
 |  .קחשמה - ןיינעמה קלחל םיעיגמ ונא ןאכ ,ןכבו 5
 | תא הננכית רשא הרבחה ,םירקי םיטיבמוז ו 1/7

 .הלודג תועט התשע קחשמה

 ךןשמה ,הבוט הלח תה

 ו
 רשא בלש אוה קחשמב ןושארה בלשה

 .70-ה תונש לש קחשמה תונוכמל םיאתה

 לש הדש ךותב הנשי תיללח סיטהל ךילע

 בלש לע .תוזיגרמ תויללחו םידיאורטסא

 | ףידע זא .ףיסוהל המ דוע יל ןיא הזכש

 לש וביט תא טופשל ןיא ךא ....קותשל

 | לש עורגה ןונכתהמ קר ולוכ קחשמה

 | .ןושארה בלשה

 | רומאכ התא :"יתימאה קחשמל" ,תעכ

 | וליפא רשפא) ,תיללחה ןטב ךותל עיגמ

 | חטשמ אצומ (התמישנ בצק תא עומשל

 .רוקחל אצויו התיחנ
 טיבמוז ,ךמצע תא אצמת ,הזה בלשב

 הבור ,העונת-דמ ,ןפצמ תרזעב ,רקי

 | םירוצי תורשעב םחלנ םינומיר השולשו

 | לכב ךילע םימייאמ רשא םיידמימ-תלת

| 

 תויטיאב | רגסנ | םותסשה...."

 רצ תויהל ךפוה רבעמה ,ךירוחאמ

 רשא םימחהו םיחלה תוריקה ,דואמ

 ,לעוגל ךל םימרוג םייחכ ךל םיארנ

 .ךישממ התא

 קחרמב ,ךינפל הזוזת שי ?הז המ ךא

 התא "יתנגה הנבמ" ,רטמ 50-כ לש

 הכחמו דמענ דימו ךמצעל שחול

 ....תואבל

 טושפ ךלש העונתה-דמ יגוחמ

 400 לש לקשמב םצע" .םיללותשמ

 לש בחורו הבוגב ,בשחמה רמוא ,ג"ק

 רמוא "20, 30, 40, 50" ".םירטמ 4-כ

 תוכב שמתשהל ץלמומ" ,בשחמה

 ןעוט ,דרחנ 2 .םירטמ 10 "יתנגה

 ב םואתפו הבורה תא

 ןותיעה תא םיקיזחמ ,!?םיחותמ

 .!?ץחלב

 תונב ובשת ,וררחתשת | ,ןכבו

 .תירשפא חרוצ !בוט ובישקתו

 ךובממ האיצי ךרד אוצמל ךילע ,ןבומכו ו
 .בבותסמ התא וב רשא ךבוסמה "םידירו"ה <>

 לבא םכל הלגא אל םיכסמה ראש לע

 ...."םייתצלפמ" .שממ םה יל ונימאת

 רותבש ףיסוהל הצור קר יתייה

 אל דוע ק.0-ה םלועב קיתו יד "ןקחש"

 בלשמ רשא (היידמיטלומ) קחשמ יתיאר

 תידמימ תלת הנומת "הקלח" כ"כ ךרדב

 = \ ןיוצמ דנואס לש םיטקפאו הביהרמ

 חמוצ ,םמוד ,יח

 לבוס ץראה רודכ 227ה האמב

 תויללח שולש .ארונ ןיסולכוא ץוציפמ

 בושי תומוקמ שפחל ידכב תוחלשנ

 ןוטפנל תחא ,קדצל תחא .םישדח

 .םידאמל תחאו 1[

 םידאמל ךרדב התייה רשא תיללחה

 לכ יפלו ,םישק םיעוזעז הרבע

 םירז םירוצי לש עזג םיחווידה

 תיללחה לע וטלתשה םהש קר אל .הילע טלתשה

 ,רמולכ .דקפתמו יח רוציל התוא "וכפה" םג אלא

 המ" השועו היח תעכ תממוד התיה רשא תיללחה

 ."הלש שארב

 ךא ,ךורא יד קחשמ .95 - ₪0 רזא

 .וב קחשל סאמנ אלש תמאב

 רובעל רשפא דבלב רבכעה תרזעב .95 - הל

 .האנהבו תולקב בלש לכ

 ...ינזואב םילימ ןיא .95 - דנא

 ויוונזו
24 
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 6  דאמ בוט
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 ללח תאקתפרה
 הכפה םישוח תפירטמ

 תשייבמ הבזכאל

 % 2 | סייוגמ  ,םלפודמ | סייט ה
 =. 988886 | תונצס .ם"ואה לש םולשה תוחוכל

 תא ףקשל תורומא יתימאה םלועהמ

 תא רשבלו תימואלניבה הקיטילופה

 ,יובא ךא .בורקה דיתעב ונל יופצה

 הזה קחשמב רכזנ ינאש םעפ לכב

 אוה ונרפניא .תרומרמצ יב תרבוע

 ,הסיט רוטלומיס תויהל רומאש קחשמ

 ללח תאקתפרה" :בותכ אספוקה לע

 - ךפיהל קוידב ךא ,"םישוח תפירטמ

 יתיארש רתויב םמעשמה קחשמה והז

 יתוחא | וליפאו | ,ןוחחאה | ןמזב

 תיניצ הראשנ ןמ-קפמ ןיידע תשגרתמש

 .קחשמה יפלכ

 ללוכ תושחרתהל תוריז הנומש ןנשי

 ,ןוכיתה חרזמה םגו הפוריא ,הקירפא

 לש םינוש םיגוס השולשב רוחבל ןתינ

 .תונוש תומישמ םייתאמו סיט ילכ

 ,השלח הרוצב תרבעומ הלילעה

 תורוש 17 ךרואב רופיסה תרבוחב

 רשפא יאש תונטק תויתואב בותכו

 םירזייחש יתנבה יללכ ןפואב ,אורקל

2 

 רוביגו ץראה רודכ תא שובכל םיסנמ

 רוביג - ארקנ אוה ,םש ןיא בגא ךרד רוביגל ,םתוא רוצעל הסנמ

 .רתוי אלו

 עדמה ירופיס לכ םיססובמ םהילעש הלאה םינותנהמ ץוח | -

 עדי דוע םתס וא רוביגה לע ,המחלמה לע ףסונ עדימ ןיא ינוידיב

 תא תראתמ םתס איה ,םולכ הפיסומ אל החיתפה תיצמינא .יללכ

 תא ליצהל תיללחה םע אצוי התאש ינפל סיסבב הרוקש המ +

 = ןויצה תבית :םלועה
 ןיוצמ | ,רועפ הפ םע ונתוא הריאשמ אל ילוא ,תיתוכיא הקיפארגה

 דאמ במ | .תנינעמ תוינועבצו ,הביטקפסרפ ,קמוע תלעב איה לבא
 בוט | ןבומכ והז ,ןתכילהב עקרקב תועגונ אל תויומדה ןמ תצקמ

 ינוניב

 חוו...

 .המחלמל רשאמ תוללעתהל

 .תפחרמ תומד אלו גאב

 הקיזומה ,רדסב קחשמב דנואסה

 שאר באכ השוע אלו הדמחנ

 קר ,םייתואיצמו םיפי םיטקפאהו

 רפסמ חקול - העורג הרמוחה

 םורגל םיתילצמש דע | תונויסנ

 תנכות ,תולוק איצוהל םילוקמרל

 .תכבוסמו העורג טושפ 56זטק"ה

 , 60-01 לע רכמנ קחשמה

 קחשמהש חיטבהל הכירצ וז הדבוע

 םילועמ לוקו הקיפארג לעב היהי

 .הלודג העקשהו

 עורג לכה אל ,הדומ ינא ,בוט

 בלשה תא םג ,לק יד אוה - קחשמב

 רכממ ידו ,רומגל היעב אל השק יכה

 םהבש םיעטקב דחוימב ,חתומו

 יתלב תומוקממ תויללח ךילא תואב

 תורמל) קחתשמב םיביואה ,םייופצ

 יד ,(רבד םהילע רפוסמ אלש

 .םימטמוטמ - קויד רתיל ,םישפיט

 םירוי םה ךתוא םיפקות םהשכ

 םינוכנ אלה םינוויכל םינופ ,םוקע

 םינורמיתהמ קמחתהל םיחילצמ אלו

 םגופש רבד | ,רתויב םיטושפה

 ףיכ ךכזלכ אלש ןוויכמ קחשמב

 .םינוא ירסח םיבייוא דגנ קחשל

 המוד רתוי רבכ הז תוקד המכ ירחא

 גצ' - םיבתוכ םה ,הפיטעה יבג לע רואיתב ןוכנ דחא רבד קר

0 
0 

0 
6 
% 

0 

 ילצא גצה םגש הווקנ ואוב ,ןוכנ הזו 'התומכ האר אל בשחמה

 ₪ .רתוי הארי אל תיבב

 .75 - הקיפארג

 .75 - דנואס

 .60 - םייח-ךרוא

 . . נ /
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 נו
 71 הדוח ינאש תז

 ,דדוב קחשמכ אצוי היה הז םא )עים 912 1/8?
 לע הכוב היה אל דחא ףא ,תמייק התיה אל טסווק גניק תרדסו
 תוננערהו תוינושארה ,הזעהה הפיא :תוניצרב לבא ,תוירוקמ רסוח
 םלוכש דע קחשמה תא ךושמל המל ,םינושארה םיקחשמה לש
 ?םישדח םיקחשמב זכרתהל ליחתהלו שורפל ףידע אל ,ותוא ואנשי
 המ לכ ללגב קר אל ,בוט ךכ לכ קחשמ היה ,אמגודל ,טיינ לאירבג
 אל דועש ,שדח ןויער היה אוהש ללגב םג הלא ,וילע בתכנ רבכש
 לכוי אל םלועל רבכ טסווק גניק .בשחמה יקחשמ םלועב םדוק הסונ
 םידהואהמ דחא ינאש תורמל ,ינא .תאזה תוננערה תא תושעל
 ,הרדסה תא דואמ בהואו ,ץראב הרייס לש םילודגה
 סמאיליו הטרבורשו ןורחאה קחשמה היה הזש הווקמ
 .םיינשדח םירבד תריציב זכרתהל לכות

 תא םיאור ונחנא החינתפב [11ע2)י1 8 ןגי)

 (4 טסווק גניקמ הרוכזה) הלאזור הכיסנה
 תאצל הצור אה המכ לע הרש
 ,רישה .ןתחתהל הצור אלו תואקתפרהל
 טלוו לש טרסמ חקלנ וליאכ הארנ
 גולאידל םירבוע רישה תובקעב .ינסיד
 סינלאו הכלמה ,המאל הלאזור ןיב
 (2 טסווק גנקמ ןבומכ ,הרוכזה)
 הנקז רבכ איהש התוא ענכשל הסנמש
 הלאזור .ןתחתהל ןמזה עיגהו (20)

 ןמ אציש קרח ןיעמב םואתפ הניחבמ
 בושחל ילבו ,ובשי םה הדילש הכירבה
 סינאלוו ,המינפ תצפוק איה םימעפ
 ריכזמ) הירחא רשי תצפוק ,הז תא האורש
 (לוראק סיאול לש םיוסמ יליפודפ רופיס
 סינאלושכ .תלוברעמ ןיעמל תוסנכנ ןהיתשו
 הקיחרמו הלודג די האב ,הלאזור תא סופתל הסנמ
 םירבוע ונחנאו ,החיתפה תרמגנ ןאכ .טאק .ןהיניב
 ובש ,והשלכ רבדמב םש יא תתחונ איה .סינלאו תא קחשל
 ולכות ךשמהב .רופיסה ליחתמ ןאכ .תושעל המ ידמ רתוי ןיא
 ליצהל םגו תויומד לש בחה ןווגמ םע חחושל ,הלאזור תא קחשל
 (גאסדווסא דטזשאוקג קס8 הפשכמ ידי לע סרהמ תומלוע ינש

 תויומדה .הלאזורל ןתח אוצמל וליפא ילוא ןבומכו ואסאומאפ 118) =
 הרייסש עדוי ינא .שורדה קמועה תא םהל ןיא יכ םא ,דואמ תונווגמ +

 תורמל .טיינ לאירבג ךרע האר - קמוע םע תויומד רוציל תלגוסמ =
 ,תוקיחצמו תונינעמ תויומד המכ שיש

 קחשמה .הלאכ רתוי םיטוע ויהו יאולה
 ךכ ,םורידיס לע קר ןבומכ ,עיגמ
 .תורבדמ תויומדה תא עומשל ולכותש +

 קוידב תונתונו הדיפקב ורחבנ תויומי ו

 םימאתומ תולוקה ,הנוכנה הריונאה
 םיעודי םינקחש ןיאש תורמלו ,תויומדל

 (טיינ לאירבגב וא זו קחשמב ומכ)

 הלחה המחלמה| 'גה וה - ב ווק גג
 םיבהואש םישנא .תועד יקוליחב אוה קחשמה ןאכ [₪5%]
 .קחשמב הקיפארגה תא ובהאי םיריוצמ םיטרס לש היצמינא
 לוקה .הריבס תוריהמב םג בורלו ,הלועמ תוכיאב איה היצמינאה
 םירייוצמ םיעקרה ,הלועמ תוכיאב ןה תומיגדה בורו ,קלחו הפי רבוע
 תחקל ךירצ התאש רבד לכ .היעב הז םִע שיו בשחמל וקרסנו דיב
 ךכ-לכ חרוז" :רמא ילש דודהש ומכ וליפא וא ,ריוצמה עקרה לע טלוב
 גניק .דימת אל לבא ,והשמ הזב שי ."שאר באכ יל ןתונ הזש קזח
 ונתוא ךבסל ליחתהל ךירצ היה המל ,סודב הפי ךכילכ ץר 6 טסווק
 .תומיאת"יא תויעבל םרוגו קחשמה תא טאמ הז ?סודניווב

 חצר .חצר :תחא הלמב ותוא ראתל רשפא 8010 7 ]
 םהש ירחא .הרייס לש רידאהו ןשיה קשממה לש

 םה ,תודוקפה תא בותכל ונתוא וליגרה

 לכ | .תיפארג הטישל | ורבע
 קחשמה לע | הטילשה

 .דחא ןוקייא תרזעב

 תא הנשמ ןוקייאה
 טיברשל | הרוצה

 םעפ לכ רהוז
 רבוע | אוהש
 ץפח | לעמ
 רשפאש

 תושעל ;
 והשמ ותיא ₪
 הז | םאב) *

 ,לכתסהל
 תחקל ,זיזהל
 וא | םועטל
 (חירהל

 הציחל
 הלועפהו
 תצק .התשענ

 .שפוחה תא ךל דירומ
 טיינ | לאירבגבש ירחא

 הנומש םא ונתוא םתלבלב
 עבראה םוקמב םינוש םינמס

 םתא םואתפ ,םהילא ונלגרוה ונחנאש
 תרשפאמה הדומח היצפוא שי םיצפחה תמישרב .דחא קה םיעקות
 םינוויכה לכל םהב טבמה תדוקנ תא זיזהלו םיצפחה לע לכתסהל
 וא 328-ב םיריוצמ םיצפחה (הכשחב דדובב ושעש המל המודב)
 .דואמ הפי םירייוצמ םיצפחהו ,המוד והשמ

 ילב ףיכב ןמז ותיא ריבקהל רשפאש ,דואמ ממנ קמשמ "הס
 םירסמ לבל ==

 רשפא לבא ,םיקומע] == 118-119 ₪ ] |
 קתנתהל ףיכנ[ - ןיוצ |

 סנכהלו | םלועהמ =
 ,רוצמה = םלעָק] 65 דאמ בוט
 קותמהו יאקירמאָק) ₪0 בוט
 גניק | תרדיס : (ר ינוניב
 ,טסווק ער

| 
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| | 
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 תוכיאב םיקפועש םיקחשמ ינש האיצוה ייזארימ"

 תורעיב לפאה דופה*ו ייתולוצמב האקתפרה" :הביבפה

 תוכיא לש קירפ ,12-ה ןב ןירג םדא בככמ םהינשב .יידעה

 םיניפלוד םע דדייתמ ,םיה יקמעמ תא הלגמש ,הביבסה

 םייח השועו םיעודי אל םימבשל עדוותמ ,םישירכו

 לכוא הילרטסואמ םדא 7:15 :העשה

 ןופלט תחיש לבקמ ויבאשכ ,רקוב תחורא
 .תיגולוקאה םוריחה תשר שארמ הפוחד
 תינושה .ויבאלו םדאל הפצמ השדח המישמ
 עיגהל םהילעו ,תססוג ןאילו'ג טנס ףוח דילש
 םיעיגמ ןכמ רחאל תורופס תועש .רהמ םשל
 הדשל תודווזמ המכו ויבא ,םדא

 טנסב רבכ םה תרחמלש רקובבו ,הפועתה
 .ןאילו'ג

 קחשמ ,"תולוצמב האקתפרה" ליחתמ ךכ
 םדא תא םלגמ התא .'זארימ לש יגולוקא
 .הביבסה תוכיא לש קירפ אוהש דלי ,ןירג
 רותפל ידכ םלועה יבחרב ויבא םע דדונ אוה
 ןושארה ,הזה קחשמבו תויגולוקא תויעב
 .םיה יקמעמב םוסק עסמל אצוי אוה ,הרדסב
 םע דחיו ןבל שירכ שגופ ,םי תויח ליצמ אוה
 תא ליצהל :הבושחה המישמל אצוי ןיפלודה
 .סוטק םשב יקנע ןתיוול - םיה ירוצי ךלמ
 תא ליצהל סונייפלדו םדא וחילצי םאה
 ,ותילצת אל םא םג .םכב קר יולת הז ?ךלמה
 ,םימיהדמה םימוליצב םחנתהל | ולכות
 ומכ שיגרהלו ,תירוקמה הקיזומבו היצמינאב
 .םייתימא םינללוצ

 :םיפיט

 זכרממ תחקל ךירצ התאש םיטירפה *

 קשו ,אבאמ תייוסינה לבזה תסימת םה רקחמה

 .רוזחמל ןתינה ךלש הפשאה

 החש ,רקחמה זכרמ תא בוזעתש ירחא *

 הפשא הכילשמש הניפסב לקתיתש דע הנופצ

 הקנ הפשא הלפנ ובש םוקמ לכב ,ללכבו םימל

 .רתויש המכ

 .םייתוכלמה םינגב אצמנ קריה רמוש *

 ךרד רובעל חוטב אלש ךל דיגי סונייפלד *

 תחתמ תכתמה תספוק תא אצמ .חתפה

 .ןגמ תפילח ךל הכחמ הכותב ,חתפל

 לש הקוריה הרדיסב ינשה קחשמה
 ,"דעה תורעיב לפאה דוסה" אוה 'זארימ
 ירותסמ לגנו'ג לש ובלל םכתא איבמש

 ןירג םדא םעפה .סנוזמאה רהנ תודג לע
 האושמ םשגה תורעי תא ליצהל ךירצ

 תורעיה יבשויל רוזעלו | ,תיגולוקא
 .תויחֶלו

 תורעי לע םידמול קחשמ ידכ ךות
 םיטסקט אורקל תורשפא שי ,םשגה
 םיעמוש = ,לגנו'גל םירושקה םינוש
 [  םיפונ םיאור ,תיאקירמא םורד הקיסומ

 ,תוירותסמ תורעמ םילגמ ,המישנ ירצוע

 םישגופו םיתה ילעב םע םירבדמ
 .םימלענו םיכלוהש םיטבש

 רזעיהל ולכות קחשמה ךלהמב
 ינדי קרוס - (0080₪8₪) רדרוקאב

 עדימ וב ףסוא אוה .ויבאמ לביק םדאש
 תויעב לעו םשגה תורעי ירוצי לע
 רושקש והשמ םא .ללכב תויגולוקא
 רדרוקאה ,הנכסב אצמנ םשגה תורעיל

 רמותה תא סיפדהל הצור .קלדיי
 שי םא ,ירשפא הז ?רדרוקאב תפסאש
 אל םא .1.קַד | לע תבשויש תספדמ ךל
 םעפ לכב רדרוקאה לא תונפל ץלאית -
 קחשמל בושלו ,הדבוע ררבל הצרתש
 .(6א1) האיציה ןמס תרזעב

 :םיפיט
 סקנפ תא סכמה דיקפל שיגהל ידכ *

 .יאלמה למס לע שקה ,ןוכרדהו םינוסיחה

 ררחשו ףיצרה לע לכורהמ יכותה תא הנק *

 .ישפוחל ותוא

 .םידושח םיסופיט הארת חזמה רוזיאב *

 ספטל ידכ ,םיזגראה לע דיה ןולמס לע שקה

 דחא ,תוריהז .םתחיש תא עומשלו הלעמל

 .ךלש אבא לש הדווזמה תא בורקב בונגי םהמ

 םימיאתמ םיקחשמה ינש
 הלעמו 6 ךסמ ילעב םיבשחמל
 תונהל םיצור םתא םא .תישק קסידו
 דנואס םכל היהיש יאדכ ,הקיזומהמ
 םיכירצ קר םתא וישכע .רטסאלב
 ; ?לגנו'גל וא םיל :רוחבל



 בשחמ קחשמ לכ אל

 וא טסווק תויהל בייח

 4:דא 7 ,ןעקא

 : "באז" קחשמה .תודיח
 .שדח גוס ונל הלגמ

 בשחמ יקחשמ לש
 | םייביטקארטניא

 ..םדאה לע ארומה יליטממ דח
 םייח-ילעב חירהל תלוכי לעב ... עברו ליימ דע עומשל לוט

 והז ..המלענש רחאל םימי רפסמ היח גוחיר טולקלו ,קוחר
 קחשל םילוכי םתא וישכע ...אוה תויהל םילוכי םתא וישכע .באזה

 שדחה קחשמב הייוצמ ,תונומתב הוולמה ,וז המדקה .באזה תא
 ןימ והזש רמול רשפא .54א6דשגמצ \ססמס5פ תרבחמ

 העיתרמ "הדמול" הלימה .םיבשוח חטב םתא ..סכיא .הדמול-קחשמ

 .רוהט קחשמב קרו ךא םיניינועמה םיבר
 .םכדיב תועט זא ,ךכ םיבשוח םכנה םא
 וא תרייוצמ הידפולקיצנא וניא קחשמה
 קחשמ והז .הזמ קוחר .ןונגסב והשמ
 יחף לש היצלומיס קינעמה הלועפ
 םכמודיק תא ווחת םתא .םיבאזה
 םירוגב לופיטו לודיג ,תוגוודזה ,הקהלב
 .דייצ ןבומכו

 רמכ ובו טירפתב םהכו 5וווגמ
 ו/אש 'א| ₪ ₪ (|,ש4 וש שו\

 :תובושח תויצפוא
 .בצמ וא הנומת קחשל .א
 .םייח תייצלומיס קחשל .ב
 .םיבאזה תודוא .ג

 תונושארה תויצפואה יתש ןיב
 1 קחשל .דחא יתועמשמ לדבה םייק
 ,באז רוחבל הז "םייח תייצלומיס"
 עגרמ וייח לכ תא ותיא רובעלו
 הנומת קחשל .ותומ םוי דעו ותדלוה
 :ןוגכ תחא המישמ רוחבל הז בצמ וא
 ,טטושמ רוג .שופיח ,תבנרא דייצ
 .דועו גוז ןב תאיצמ

 .הייחמה רוזיא איה האבה הריחבה
 יטקרא ,רעוימ רוזיאב קחשל ןתינ
 --| .םיחותפה םיבחרמב וא (גלשומ)
 :םירוזאה לע תצק
 .םימ הברהו הייחמצ ,עפשב לכוא .הלועמ םוקמ - ועוימ רוזיא
 .םידייצ טעמ לבא טעומ לכוא ,גלש הברה - יטקרא רוזיא
 .עצוממ לכואו םידייצ רפסמ ,םשג הברה ,הייחמצ טעמ - וושימ רוזיא

 תתל ןתינ .קחשל ליחתהל ףוס ףוס רשפא רוזיאה תריחב רחאל

 טולק ,תולוקו םישער עמש :ומכ תויסיסב תודוקפ רפסמ באזל
 וקב אצמנ המ הלגמ הנטק הנומת) הייאר בצמ ,ריוואהמ תוחיר
 באזה תללי תא לליל ,העורשה היווגה ןמ לוכאל ,(באזה לש ותייאר
 .דועו םדה תאיפקמו תמסרופמה

 ,7]₪9' אילפא ,₪י245 ₪0 3/0
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 .93 < הקיפאוג
 .הקלח היצמינא
 ,םייח ילעב לש תולוק .100 - דנואס
 קלח קר םה באזה תלליו תוטקש תוניגנמ
 .קחשמבש בכרומה דנואסה ןמ
 ב1 | וא רבכע םע קחשל רשפא .86 - הטילש

 ..דבכה לא לקהמ
 ינא קחשמב תיסיסב הטילש שוכרל ידכ

 תולקה רשאכ ,תומישמ רפסמ קחשל עיצמ +
 םימ תאיצמ ,תבנרא תסיפת םה ןהבש *
 רחאל .םלש םוי ביוא חטשב תודרשיהו =

 תונפל ולכות ,ולא תומישמ םתמייסש ; *

 םכלזמ תוסנל ףוסבלו רתוי תושקל "5
 ם"וסמ באז לש םייח תייצלומיסב '

 דיחיה .תומייקה תומישמה לכ תא תבלשמה
 םנשי .םדאה אוה ,עשרה םכביוא ,םכיתומישמ יולימב םכל עירפיש
 ונשי !תחא תקייודמ הייריב באז לסחל םילגוסמה םישומח םידייצ
 אוה קוסמה לש וליצ תחת אצמנ באזה םא .רוזיאב לרטפמה קוסמ
 םתא .ןבצעמ טושפ קוסמהש תמאה .תמו תוירי חטמ ידי-לע ץצפומ
 שער עמשנ עתפלשכ םכתאנהל םיצר ,המישמה ףוס תארקל
 הטמ ,הלאמש ,הנימי ץורל םיסנמ םתא קמחתהל ידכ .רולפורפה

 הארנכ זא ,הברהו ,לזמ םכל שי םא .הלעמו

 ,דימ גרהיי באזה ,אל םא .קמחתהל וחילצת
 .הלחתההמ המישמה תא ליחתהל וכרטצתו

 'ירסח המכ תוארהל איה קוסמה תרטמ
 ןקחשה ,ולא םילכ לומ םיבאזה םינוא

 .באזה םע ההדזמו ןבצעתמ

 םיער םישנאה לכ אל
 םירבועש םילייטמ וא םירקבמ םנשי

 ילעב םג םנשי .ער לכ םימרוג םניאו טקשב
 !דע םתאנהל םיטטושמה ,ןבומכ םייח
 ' באזה לש ותוריהמ .בערה באזה לש ואובל

 "תויחה תא קיבדהל תלוכיה תא ול הקינעמו ש"מק 35-ל דע העיגמ
 ץח :םיציחה יפ-לע ותעונת .תובנראו םיאבצ ומכ רתוי תוריהמה
 באזה תא ץיאמ ץח ,הכילה - קורי ץח ,םוקמב הדימע לע דיעמ

 .תפרוטמ הצירל סודאו הלק הצירל
 לש הייצמינאו תונומת בלשמ קחשמה

 ,רייוצמ באזה ומצע קחשמב .םייתימא םיבאז
 וא הנומת הנשי המישמל המישמ ןיב לבא
 ': תועגנמהו | דנואסה | .הביהרמ = היצמינא'
 תוניגנמו םירופיצ תולוק שי !תומיהדמ
 עבטה ירוזא תא תוניפאמה תועיגרמ
 .םיטקשה

 | תא רובשל דעונש ,הפי קחשמ והז ,םוכיסל
 , רחאל .חילצמ אוהו 'עשרה באזה' תמגיטס:
 "תאיצמ ,הדילה ,באזה לש וייח תא םתרבעש

 ₪ .רחא רואב באזה תא וארת ,דייצהו גוז תב"
 - ,תויתימא תונומת

 |--הו הפשה
 0 ןץיוצמ

 דאמ בוט

 ינוניב .דאמ החונ הטילש .תדלקמה םע
 ער | לש סוצע ןווגמ שי .95 - סייח ךווא
 .הרימש תורשפא םע תומישמ

 ןם ןפלט ₪₪



 4 חח נוקב

 דדו ה רוע הכוח

 יתאצמ ףוס ףוס
 שדח הלועפ קחשמ
 םאה ךא ,.יס.יפל
 היה יאדכ ללכב
 ?שפחל

 ?ןוכנ ,תצק ?00-ב שי המרופטלפ/תואקתפרה יקחשמ המ
 בוט םיחילצמ ,דועו קינוס ,וירמ ומכ הלועפ יקחשמ יכ ...לבח
 רחבמ היה וליאו ,הלאה םיקחשמה יבבוח ברקב דואמ

 .וידחי םירשואמ ונייה ,םירחא םיברו ,ינא ,פ6-ל הז גוסמ םיקחשמ
 ,דואמ םצמוצמ אוה 0-ל המרופטלפה יקחשמ לש רחבמה ,ןוכנ

 יתלקתנ םימי רפסמ ינפל .יספא אל אוה ךא ...ספאל ףאוש ףאו

 ןפואב 6-ל המרופטלפה יקחשמל אמגודכ ,םכל רפסא וילעו ,דחאב

 .יללכ
 רפוס" ןיעמ ליבומ ןקחשה ובו ,5שקם8 ₪806  ארקנ קחשמה

 םיבלש לש לודג רפסמ ךרד (דומחו ירוקמ ןויער) "עדרפצ

 .'וכו ...שעג רה ,םירה ,רעי :המרופטלפ יקחשמב םייטרדנטס
 ,תכלל הכירצ טושפ איה .תרדגומ הניא עדרפצה לש התרטמ

 "הרקמב" םירזופמש ,תועבטמ ףוסאל ,האור איהש המ לכב םחליהל

 דחא אוה הז רבד .רכומ אלו עשר רטסמב םחליהל ,ףוסבלו ,ריוואב
 דימת איה הרטמה :הלאה םיקחשמב רתוי םיישפיטה םירבדהמ

 עצבתמ הזו ,והשמ וא ,רוביגה לש הרבחה תא וא ,םלועה תא ליצהל

 םולשה לע ,םתסה ןמ ,תמייאמש תומדה תא םיגרוהש ךכ ידי לע

 .ןכל םדוק םלועב ררשש
 תלוג תויהל הכירצ איהו ,קחשמ לכב יזכרמ םרוג איה הלילעה

 ,ןכל ...קחשמב תעקשומש הבשחמה לש (יזכרמה רבדה) תרתוכה

 .הלחתהה לע סונימ לבקמ הז קחשמ
 יד ןכ םג איה (..'דפרק רפוס' וא) "עדרפצ רפוס"ב הטילשה

 ךכל וגאדו ,הטילשה תקולחב ידמ רתוי ועיקשה םירצויה .העורג

 םימרוגל וגאד אל םה לבא ,קונית לש תחת ומכ קלח זוזת תומדהש
 ,5שעתמ 7"₪00ב םיצפוקש םעפ לכב :רתוי םיבושח ,םירחא

 ץוצמ

 בוט

 ינוניב

 ער

7 22932 00/06 46/2 9% 

 | 0  דאמ בוט

 ,הטאמ איהשכו ...ןמז הל שי ...טאל ,טאל תצפוק עדרפצה
 זא קרו ,ריוואב תצק תרצענ איה ,הציפקה אישל העיגמו
 .הטמל ,טאל בוש ,תוחנל הליחתמ

 ומכ ,םיריהמ תויהל תנמ לע ובצועש המרופטלפ יקחשמב
 תא דבאל ילבו ,ןיינעלו רהמ עצבתהל הכירצ הציפקה ,הז

 תוחנל דיימו ...טאהל ,רהמ ץופקל הכירצ תומדה :תוקלחה
 .הצאהב

 .הזמ רתוי אל ,הביבח איה "ןודפרק רפוס"ב הקיזומה
 הייטס אלו ,דחוימ והשמ אל ,םידמחנ םתס םה םיטקפאה
 םעפ לכב וירמ לייטס "קילק" הזיא םתס :"יטרדנטס"המ
 .הלאכ םישוקשק דועו ,עבטמ םיחקולש

 בורל דוגינב .םיבלשה ויה יביל תמושת תא ךשמש רבדה

 ;םינוש םה "קי'צנודפרק רפוס"ב םיבלשה ,המרופטלפה יקחשמ
 רדנוו"ב קר וארנש םיבלש דועו ,םיננע בלש ,הריט בלש ונשי

 הטסמ הגסה תכרעמב יסאלק המרופטלפ קחשמ) "יוב
 .('םטסיס

 505% קחשמה ,ליעל תוניוצמה תוערגמה לכמ ץוח
 ,ולכי םירצויה לבא ,דובכב יונפ ןמז אלממש קחשמ אוה 6

 ;הז תא ושע אל םה ...ןייוצמ קחשמ רוציל ,העקשה תצק םע
 .לבח ,בוש

 .הקלחו הדומת .83 - הקיפארג

 .ומוציעב טרדנטסה .85 - דנואס

 !דואמ ...העורג .50 - הטילש

 .קחשל ףיכ ...לוכה תורמל .88 - םייח-ךרוא
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 [לע הרזח ?גאסג תרבח !!קחשמל ךירבח תא ףאו םיקובקב ."יטסנְוהה םיינחמה קחשמ" :ילש ישפוח דואמ םוגרתב

 ללוכה קשנו תורזומ תוקעצ ,תוטלוב םייניע ירויצב אטבתהש וא "אזגאוסטפ כסס058ג11" :עיגה דחוימו שדח קחש מ

 ,,םיינחמ קחשל ,דאמ טושפו יסיסב ןויערה .לק יוניש םע ןויערה העפות התיה ןוסאגמה ןמזב .םייוסמ ןונגס ריכזמ דואמ אוה

 תבכרומה ,הצובק לכ תרטמ :הרצקב ריכזא ,םיקוחה תא חכשש ימ הציר ,םיינחמ ,לסרודכ) םינוש טרופס יקחשמ םיבלשמה םיקחשמ לש /
 .הביריה הצובקה ינקחש תא "ץצופל" איה ,םינקחש השולשמ הרבחל ןבומכ ךייש היה הז | ןונגס .רומוה הברה .רומוה םע ('וכו
 ינקחש השולש םיאצמנ וביבס .ןבל וק י"ע םחתומ תוצובקה שרגמ םיקחשמ לש הז גוסב התסנתהש תפסונ הרבח .ד56%058 .תינפיה
 ,1 הצובק ינקחש שרגמ ביבס ,אמגודל .םהל רוסמל ןתינש רזע יקחשממ םיבכוכה לכ) 5.05 תא האיבהש העודיה אסאהאז התיה
 .(ףירטמ דחא קחשמב אסא א[

 םתוא םיריכמ

 הזה ףרוטמה קחשמל תיארחאה הרבחה

 6008א6צ תא םג האיצוהש תגאסג איה

 | | .דופ דדוחפפ אזאסססאופר 70 דפ ואז .

 || םיקחשמה ירוביג םיבלושמ קחשמב .

 ןיצל שי  עגאסג לש םימדוקה

 תוכמ יקחשמ ויה םימדוקה םיקחשמהש

 8060  לייטס ןושארה)

 המוד ינשהו תוָקחשז 2

 : (טטפ סזגטסח"ל

 םיירירש םהירוביגו

 .םיחפונמו

 םיציבה תא ורבש

 <  ףיציברמ אלו
-- 

 5 תקינ םא הרקי המ

 םירוביג | םתוא | תא
 | דחא ץיברהל םוקמב ,םהל ןתינו םיללוהמ

 % יפכ ,הז ןויער לע !!?םיינחמ ...קחשל ,ינשל

 י [ תרבח הנושארל הבשח ,םדוק יתרכזהש

 * * ' ינלות רומוהב הנייטצהש 10₪א088 '

 -- תו פשה
 06 ןיוצמ
 6  דאמ בוט
 06 בוט
 . ינוניב
 . ער

 ה א || !//2] 2/0 4 /23/6 36.24 0 /0) ./י2/]3/) 07 /10' - 2/3 2/0 6

 טו הוס אדמה / ןח טסושא.אזמא / טסוצא מוד אזמש

 6"כ םנשי .(רזעה

 תויקנע תובהל עקרב .'םוניהגה' בלש ,אמגודל .הקיחצמ

 רודכה תא רוסמל ןתינ .2 הצובק לש רזעה ינקחש תשולש ויהי

 ןקחש לכל .קורזל וא םירחאה םינקחשל

 ,,רשאכ .עגפנ אוה רשאכ דרויש חוכ דמ 1[

 .ןקחשה תמ ,חוכה רמגנ

 תדחוימ הטבאז

 יקחשמ בור תא ןייפאמה ,ףסונ רבד
 לכל .תודחוימה תוכמה אוה ,םויכ תוכמה

 הכממ 2 יפ הקזחה תדחוימ הכמ ןקחש :

 | ,בשחמה דגנ ןקחש :תויורשפאה !הליגר

 ינשו (ינשה דגנ דחא) םינקחש ינש

 ינקחש תא קחשמ דחא) דחיב םינקחש

 ךרדב רייוצמ בלש לכ ,קחשמב םיבלש

 ודיצלשכ םיקיטרא ןכוד דיל ןוגלש קקלמ רוצי להקב

 םימיסמש בלש לכ ירחא .ררוואמ

 וק ךרואל הוושה ףסכ תומכ םילבקמ

 !תונקל ןתינ ףסכה םע .םכל ראשנש חוכה

 %*תוריהמ תא תורפשמה (!?)םיילענ

 |₪ תא תונשל רשפאו לק קחשמה .תויומדה
 1 ,ביבח קחשמ והז ,רוציקב .ישוקה תמר
 ₪ .דואמ ותוא יתבהא תישיא ינא

 יונישב תורכומ תויומד .87 - הקיפארג
 םוקמב הפמופ ,ברח םוקמב אטאטמ) לק "

 .(שיטפ

 תוטושפ תודחוימה תוכמה .החונ הטילשה .85 - הטילש
 .עוציבל תולקו
 :םילוכי םתא םילספנ םתא םא !! ףיכ .97 - םייח-ךרוא .ינפי ןונגסב תוריהמו תוצירממ תוניגנמ .('האוווא "ןומכ והשמ) תורזומ תוקעצ !!םירידא תולוק .95 - 8

 .תרהא ו

 ופה הלה דוח

 | - ומ 4



 הש ג ₪

 ןיוצמ
 דאמ בוט

 בוט
 ינוניב

 ₪1 הוד ו יצרו

 לא ריזחמש ,ער אל קחשמ םע התקיתשמ תרזוח הרייס

 128/64 רודומוקה ימימ רפוח-הרויה דמגה תא וניכסמ

 םהש םיקחשמ האיצומ הרבח לכ טעמכ .תורזוח
 ?תוירוקמה םע המו .ןשי והשמ לש יוקיח וא שודיח

 רבכש קחשמ םע ,הכורא הקיתש רחאל תרזוח הרייס תרבח
 םדא ותוא .סכמאשאאמא ,רודומוקה תפוקתמ ונרכה
 .תורוב רופחלו ןוויכ לכל וידימ תוריל לגוסמש ,ןטנטק

 ףוסאל איה םכתרטמ .יעקרק-תת הרכמב שחרתמ קחשמה
 - םיארונה לואשה ידשב תולקתיהמ ענמיהלו בהזה ישוג תא

 ידכ .הפאכב םכתא םילסחמש ,םיליעגמו םימודא םירוצי
 ליעפהל ,םיזירז תויהל םכילע םיבלש לש דבכנ רפסמ רובעל

 םיבלשב .הריהמ הבישחו הלועמ ןיע"די  תייצנידרואוק

 םכעיגהב .תולקב םירתוומ רבכ םיבר םינקחש םימדקתמ
 תלוכי םילבקמ םתא (150 ךותמ) 16 וא 15 ,םדקומ יד בלשל

 דוע םכתושרל .םיביואו תוריק תדמשהל תוצצפב שמתשהל

 ללכ ךרדב תושמשמש ,"שמתשהל"ו "תחקל" ,תולועפ יתש

 .דואמ הדמחנ הקיפארגה .תלד חותפלו חתפמ תמרהל

 יכרצ תא םיקפסמ טלחהב םה לבא ,םינטק םישנאהו םיצפחה
 .בוטו ריהמ קחשמה התוכזבו ,הלועמ היצמינאה .קחשמה

 םישדח םיבלש תונבל ףאו ,ףסונ ןקחש דגנ קחשל ןתינ

 וא 03 ךסמ שרודו הגמ 8.5-כ ספות קחשמה .םכמצעב

4 \5. ₪ 

 תואצוהו םיקחשמ ישודיח :ונילע התחינ השדח הכ מ

 .הריהמו הקלח היצמינאה .תודח הקינעמ .92 - הקיפארג

 ?הזמ רתוי ךירצ ימ

 רתוי ןמצע לע תורזוח יכ םא תודמחנ תוניגנמ .72 -" 0

 .םיטושפ םילילצ .ידמ

 .היצמינאה םע בטיה תבלתשמ .הלועמ 93 - הטל

 .קחשמה תא רומשל ןתינו קחשל ףיכ .60 - )"יח ךרוא

 תייצלפניא ללגב ?ךומנה ןויצה המל זא .תוליספ הנומשכ שי

 .םיבלשה
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 להאמ) םישנא
 תולוק םיעמוש

 שורשר אוה םיטקפאה לש

 תא םיעמוש ,םיל בוהק םיגחו םיטעש

 רנו גי

 חל יל

 ה .ם'הדמ
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 ו
 ומאב

 מ ו ל ל ]ו
 איה "םסקהיחיט "ב הקפאה .הקיפארגה

 ,רתויב תוקלחה ,התויב תוביהרמה)

 םג ןווכתמ נאו ,יתיארש רתויב
 יפארגה 4 ןר דלה 1

 :אוהשכ ותיב)
7 - 

 כי ןינ ירו לנוי יור רו ד

 ל הנכות 0

 ותו ומ

 [ םעפ 'ףא .!ןדע ג ו
| 

 ו ה והיו קלח ךכ לכ זזש קחשמ | |
 ן הוה לש מ תה תומ /

 = 2 4 רב ה | | ואל נו ,םסוק !ות | ה ןקחשז עה |.

 ורוצ יתשב .ךמות קו בלו |
 ו תרוצי ל

 שמה .,₪10:ה שקמ ע הציחלב :קחשמה םע דחי תוקפוסמש גו 2
 נושארה סעפה ?הוז .םיהדמ קמוע לבקמ לכהו ,םייפקשמ לש דמימ תלתל תא ו .- ב

 .תדסק איה הב ךמות קתשמהש היינשה 8 ווצ !ותימא שממ בגל .ןכו ,ליעפי ילאמשה רותפכהש םיצור סתא . ווא יור .רותפכ - ורנ םיהו ,הצוחה םיטלוב םיצעה - 3פ-ב ךמות תמאבש ו א ילאמשה רותפכה םע | |
 ּ דסק .ץזא-1-ה ,1 ריש ְּו 0 ָ

  ,התיא לעופ קחשמה תא יתי ו - 8 יידע חא] = 2
 ₪ !ףפועתמ ינא !טלתהב יתוא קפסמ הכ דע יתיארש המ ךא כ - ושפ ה הקיזומה | |

 איה ,קחשמה ךטמב = בל םימש 8 ש תורמל .דואמ הדומח
 !לוכה תוסרוה תוינפה .80 = 1 םםוטוג םיטקפאה . .םיהדמה סאד 0 0 .תואיצמל דואמ בורק .97 - 1 קיפאהג .תא דואמ הריכזמ :איהש ןייצל םוקמה וג .העימשב םירוח ת תאל 0 |

 .קחשמה תא השועש תמ הז אל לבא ,בוט .92:-- 11 ,אמגודל  ,תויריה .לש .םיטקפאה .?ה -- ל
 ,תדמתהל ו 2 ו ב 5 ב ו : לה רש

 ו

 | = וא -| | 1/70/62 תי66ק 46 3/3 25 1660/ .../א0010 5 ₪ . 9 (((1/אאב או( קה /%א 2/2 ה\ 52/0 כי 2 0/6 25% + /
4-0 



 אוה טווקקגהס תרבח לש ואגהאההזד קחשמה|
 סטאש"ל הלועמ יוקיח םא יכ ךשמה קחשמ אל
 תא ,ללכ ךרדב ,תנייפאמה הפוקת .תיביטימירפ הפוקתב ןד קחשמ |

 םידמוע ,ודנמוק ילייחו םיללכושמ םיקנט םוקמב .גסַאס"ה תוכרעמ
 םיקיתע םינבמה םג .םימסוקו םינהוכ ,םיסוס לע םיריבא םכתושרל

 3 הנשי .הנתשה אל ןורקעה ךא .ןהינימל תוריטו ץעמ תויסנכ ,תווח =

 נשי .עטק דוע םילגמ םתא םימדקתמ םתאש לככש ,היולג יצח ,הפמ
 2 '.הנבמ תיינב"-ו "הפיקת" ",לייח תזזה" לש םייסיסב םיטנמלא םתוא
 ו ₪ רשואמ םלועב םייח םדאה]|
 6 / .םיבחרתמו םיחתפתמ | ,וילשו[|
 ,םוקמ םושמ וליאכ ,טא טא]
 .עיפוהל רוחשה תוחוכ םיליחתמ
 | תוארל םילוכי אל ןבומכ םה|
 םיטילחמ ןכלו ,בוט רבד םוש/|
 , .קיפסמ ויח םדאה ינבש |
 | .קחשמל המדקהה ןאכ דע |
 םאה | ,איה הריחבה תעכו|
 | םיקרואה תא קחשל םכנוצרב|
 ינב תא וא לכשה יפרו םישפיטה+|
 .םינוסחהו  םיצימאה | םדאה]
 יתייה ירבח לכמ ,תמאה ןעמל!
 .םדאה ינב תא קחתישש דיחיה]|
 לע והשמ ףקשמ הזש בשוח ינָאְ]
 ...םתיא בבותסמ ינאש םיטנוה]

 המישמה .קחשמה ליחתמ ,עזגה תא םתרחבש רחאל
 ךיא .תואבצה סוסיב ןעמל תווח שש םיקהל איה הנושארה
 עטאמ 2-מ יתואיצמ רתוי קחשמה ןאכ ,ןכבו ?תאז םישוע
 !!םיניינבה תא םירציימ (םיקרואה וא) םישנאה ןאכש ינפמ
 רויצ לע ץוחלל םכילע ,הווח רצייל ידכ !!םהל םיצצ אל םה
 היהיש ידכ רכיא םינמאמ םתא .הדקפמ ןמ איהש ,ריעה תושרו
 תיינבל יסיסבה רמוחה םהש ,םיצע בוטחל וחלושל ןתינ

 ידכ ךות .היינבה ןומימל ףסכ היהיש ידכ בהז בוצחל וא ,םינב
 ,םימחול) םישנא יגוס ,תושדח תויצפוא תופסוותמ קחשמ/
 .םיללכתשמ םינבמה יגוס םגו (םימסוקו םינהוב

 ,םיצע תביטחל יארחא - ךכיא :םישנא יגוס רפסמ סנשי
 תא לסחייו ריעה לע ןגי - םתול .םינבמ תיינבו בהז תייר"

 אוה יכ ריהמ רתוי םגו ,קזח רתוי ,םחולה ומכ - ריבא .בייואז

 םיעזגה תצחלמ
 ליטהלו (םיברקע וא םישיבכע) םירוצי ןמזל לוכי - םסוק .סוס לע בכור
 תשק .הנגה ישחל ליטהל רקיעבו םישנא אפרל לוכי - ןהכ .הפקתה שחל
 םינבמ תסירהל ,הטלופטקה ,רזומ רישכמ ןיעמ םג יתאצמ .םיציח הרוי -
 .םירוצי וא

 תלצה ,בייוא ינבמ תסירה תוללוכה תומישמ 12-מ בכרומ קחשמה
 דגנכ קחשל ןתינ ,םדומ רוביח י"ע .'וכו קזח םסוק תגירה ,םיפוטח םירכיא
 8-כ חקול ,הנהמ יד קחשמ :כ"הסב .תרחא הכלממב בשויה קחורמ בירי
 .הקיזומה יסיטרכ לכב ךמותו הגמ

 .םיקייודמו םינטק םירויצ ,הריהמו הקלח היצמינא .96 - הקיפארג
 הבכעב תישענ .95 = הילש מפ כ

 הנשי .החונ דאמ ,תדלקמב וא
 לע דקפל תרשפאמה היצפוא
 !תחא תבב םימחול העברא דע

 ,תוריהמ תוניגנמ .80 - ד)ואס 1:
 1 .הלועפ קחשמל תומאתומ ;

 | קחשמה .89 - םייח ךרוא

 םיכורא אל םיבלשהו ריהמ
 ןתינ לבא תוליספ ןיא .ידמ

 |לרחא .קחשמה תא רומשל !
 |[ ליתתמ ,הברה םיקחשמש

 [ ,םירמוש טושפ לבא ,סאמיהל
 |  .תרחמל םיכישממו םיאצוי

 דאמ בוט



 ,ש קגרנ רזוח ונבתכ
 השמ לע םכל רפסל
 יללח 'םוד' הזכ אצי"

 (זכ המיהדמ הקיפארג םע
 .!ךובכ קחשמ הזיא וּואיש
 זורה יל היה אל "?!ריעהמ חרוב ינא
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 דאמ בוט

 שזר 5 דוזנסא 5וונימ
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 051 זו 34 -

 .המיאתמ קוידב ...דואמ הפי .90=-

 ןולמ הזו ,ףוסב םיחילצמ לבא ,לגרתהל דואמ השק ,2-

 !םינפה לע םיטקפא ,תופי תוניגנמ .9

 !הברהו ,וב קחשל ףיכ שממ .96 =

 לא 0/0 לכ



 החיתפה ,הרידא

 לכ וסנכתה ,עוקשל הדמע שמשהשכ קוידב ,דחא ריהב םוי
 ,םולש תבישי לכ ומכ ךא ,םולש תבישיל םוקיב םיעזגה

 (...דבל אל התא ,ןיבר) תוחישה תא קיספה ימואתפ ץוציפ

 ללמואה ןקתשכ ,התא םגו ,הטילשה לע םחלנ עזג לכ זאמו

 .הכרעמל ףרטצהש

 רחוב התא .תוחפ הברה .תוחפ קחשמה ,תיטאמרד החיתפה

 םםחש זטמשזמפה זס ם:5ש055 זחש +טזטהמ ינא .קחשל ליתתמו המרו תיללח ,ךייתשהל הצור התא עזג הזיאל

 תויהל .הז .ךיא שיגרהל םעפ יתיצר) שונאה ינב תא יתקחיש

 התיה םיעזגה ראש ינפבו ינפב הדמעש הרטמהו | (,םדא-ןב

 .םתוחתפתהו םמוקישל גואדלו םיבכוכ רתויש המכ לע טלתשהל

 יתסנכנשכו ,ץראה רודכל המוד יד ,תכל בכוכ ינפל בצינ הלחתהב

 גיצהש טירפת עיפוה (1]088ד7) ולש הכישמה חוכ לולסמל

 עדימ ,הפמ ,הנבמ תיינב ,חולשמ יווק תריצי :ןוגכ תונוש תויצפוא

 .דועו יללכ

 .םיבשותל םירוגמ תב יתמקהו "הנבמ תיינב" הייצפואב יתרחב

 ,םכל עודיכ םהש ,הייסולכואהו םילרנימה ,לכואה בצמ תא יתקדב

 ,ןכש בכוכל יתסט ,בוט בצמהש יל הארנשכ .םיבושח יכה םירבדה

 יתרחב .טירפתה ותוא עיפוה ,בושו ולולסמל יתברקתה .בשוימ אל

 בצמ תא קודבלו תונבל יתכשמה ךכ .הדקפמ יתמקהו הנבמ תיינב

 ביתנ יתמקה ,ילש תולכירדאה סרוק םע יתמייסשכ .םיבכוכה

 בכוכה .לא ןושארה בכוכהמ לכואו םישנא ,םיבצחמ חולשמל

 .הנושארה המישמה תא יתמייס העש עבר רובעכ .שדחה

 רבדה .דחוימב ןיינעמ אל קחשמה ,םיארוק:םתאש יפכ ,רוציקב
 תומוד תורטמ םע םיביוא תפסות אוה ךשמהב הנתשמש דיחיה
 ,הרידא הקיזומה .םהילע רובגל ,עודי קחשמ לכב ומכ ,ךילעו ,ךלשל
 ןמזב הקיזומ ףילחהל ןתינ .אוסמ-ב תטלקומ איהש תורמל
 יכ חינהל ריבס םומיסקמ םייתעש ירחא .ןוויגה ןעמל ,קחשמה
 שיגרהל ןקחשל םרוגש המ ,חתמ וא תועתפה סוש ןיא .םכל סאמיי
 ךרד םתוא עומשלו הקיזומה יצבוק תא ריאשהל עיצמ ינא .טובורכ
 .קוחמל - קחשמה תאו ,הקיזומ תנכות

 .תוארל המ הברה ןיא המדקההמ ץוח .60 - הק"פארג

 תוריהמ תולועפל םימאתומ םניא םיטירפתה .67 - הטילש

 .תלברוסמ יד תיללחהו

 .תומוצע תוניגנמ .955 - דנואס

 .הז זחא 1. ת0 0 יצירעמל .רהמ סאמנ .70 - םייח ךרוא



 יתעמששכ יתבהלתה ארונו ,שדח קחשמ רבחמ יתלביק ,לומתא |

 ..יל הפצמ המ יתעדי אל .הברה רב םירויש תויללח קחשמ הזשי

 הרטמ םע ,ללחב םש-יא הל הפע הנטק תיללח ,(ןבומכ) ללח םיאור קחשמה ליחתמש ךיא
 ...חצנתו ,גורהת ,הרית ,ךל !םוקיה תא ליצהל ךילע :תחא הקסיפב רופיסה לכו ,תרדגומ יתלב
 .בוט קחשמה חטב ,יתבשח ,הנשמ אל לבא .רופיס םתס ...תורחא םילימב

 ,השדח היירי רחבת םא הרקי המ ךל רמואש ללמוא רוצי הזיא שי ,ולוכ קחשמה לכ ךרואל
 !!!דואמ ןבצעמ ...היינש לכ הז לע רזוח אוה זאו ...01005₪ אסוא 08 קז.ג5אזג :אמגודל

 לכ ךרואל .הקיחצממ רתוי אלו תוחפ אל ,וצרת םא וא ,תנבצעמ רתוי דוע הטילשה
 (ותוא השעש ימ ףרשייש) ארונה טקפאה תא םיעמושו ,היריה רותפכ תא םיקיזחמ קחשמה
 יכה הרוצב הזז תיללחה ,ךכל ףסונב .(!םינבל םיספ םתס :רעוכמ יד תורייוצמש) תויריה לש
 .םיביואמו תוירימ קמחתהל דואמ השקו ,יתיארש תיראניל

 תורציימש תורבחה בור ,ללכ ךרדב יכ ,ומצעלשכ רזומ רבד ,הביבחמ רתוי אל הקיפארגה
 .דואמ המישרמ הקיפארג ךרד והשמ ףיסוהל תוסנמ - הלאכ "םיטושפ" תויללח יקחשמ

 ירישכמל אסאגאוו לש 680108 תרדסל םייקש רתויב בולעה יוקיחה אוה ומצע קחשמה
 ברקב דואמ חילצהש ,68 105-מ ,הלימב הלימ ,קתעומ תויצפואה לנאפ לכ .5ףא₪5-הו אפיה
 הרקמב תמ התא .ןובשח קופדל ילב ךב םיסנכנו ,םיפע םתס םיביואה .תויללחה יקחשמ יבבוח
 אלו ...ב םעפ הנתשמ גוסה ,עורג אוה םחלנ התא ןהב תויללחה בוציע .אל - םה ...תושגנתה
 -< .רבדה ותוא קוידב תוארנש תויללח 10000 דגנ םחליהל ףיכ

 .תרעוכמ םתס .7

 !ארונו םויא .9

 !ילש םייחה לכב יתעמשש ןבצעמ יכה רבדה 9

 הוה - | | !םירומ ..,םירש ,םירעע ,םירוי ,0

 תרובעמה תדקפמ ל ₪ השולק הנומת .עמשנ הקוצמ תוא

 םע תועש שולש ך ןות ועיגת אל םא" :ךסמה לע הלוע *הרבוק*

 ..ונל וכ תא ולסחי םה רלוד ןוילימ ינש
 לכ תא לסחל ךתנווכבשכ יאוריה עסמל אצויו האירקל הנענ ,ץרמנו ריעצ ללח חקפ ,התא

 (אוגס-פ06 קחשמהמ ןקז רומח ותוא) ךירדמ ףרטצמ ךילא .םייובשה לכ תא ליצהלו םיטריפה

 רתויש המכ גורהל ךילע ,הזה גוסהמ םיקחשמה לכב ומכ .תירשפא ךרד לכב ךל רוזעי רשא +
 אל דוע ללמוא הזכ קחשמ ,תמאה תא םכל דיגהל םא לבא .םיבוט רתויש המכ ליצהלו ,םיער |
 קחשמב דנואסה ,הדורי דואמ הקיפארגה ,"לורטפ"םיירק" וא "גוד דמ" םיקחשמה ומכ .יִתיִאְר

 רזיילה תויריב טיבהל ילע ,קיפסמ אל הז םאו ,םינקחשה לש םייתפשה תועונתל םאתוה
 ,םירוי םתא רשאכ !ורהזיהו בל ומיש .םודאב ועבצנ רשא םייניסיםינולקמ ומכ תוארינו

 .דואמ ,ילש הנכשה תא וליפא הדיחפמ רשא תיארונ הקעצ ןימ עימשמ "רטסאלב דנואס"ה |
 המצעל השרמ ,החילצמ תיאקירמא הרבח ,1995 תנשבש ןכתי דצימה ,לואשל הצור יתויה |

 .טורח אוה וילע רשא ₪.ש-ה תא הווש אל ,יתעד יפל רשא .קחשמ ןימ
 לכ ירחאו ,הבתכב יתסנכהש (תויולגהו) תויומסה תורהזאה לכ ירחא םא - םוכוסל

 עיצמ ינא ,תאז הבתכב יתראית ותוא ללמואה ו תא שוכרל | וטלחה -

 שא 0 0 וו 0340 2טש ₪0 ססססטוט

 ג

 97660 0005 5 619% 6 עופפהה תסיסה !9/66 ויוה

 גטק 1 019600 77 סברלסס | 2שש ₪ סטסספט

= 
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 'תונוכמ שי תוקיתווה ואידיווה תורואמב .הכורא הירוטסיה "סתאאמ ק3דד0ז.""ה ירוחא
 ורוי התאו ןץיטולחל יטסילאר חדקא ךדיב .ואידיווה יטריס םע היצקארטניא לע תוססובמה
 ; חה גג שמתשמ ,יתוא העטמ רניא ינורכז םאש ,6-ל קחשמה םג ךכ .ךסמה לע "םייח" םיטרסב
 לוכ: התא הרגמ אז80-ל תפשתנש רחאל ."םילודג"ה םיקחשמל ומלוצש םיירוקמה םיטרסב
 ואידיוומ בכרומ ולוכ קחשמה .לושירב רייואמ חדקאב טלוש רבכעה רשאכ רצק ירי ןחבמ רובעל
 יכ רידגהל רשפא תיקחשמה היצביטומה תמרב .ידמל תיביטימירפ וירוחאמ היגולונכטהו דבלב
 ] :םמש חמי ,םיעשופה תא לסחלו הרטשמה דקפמל ךופהל איה וזה תלוויאב ךתפיאש

 תויהל ךופהל לודג ךכ-לכ לאיצנטופ לעב קחשמ המל ."יופ-יופדיופ" :שידיא לש עגר וישכעו
 ועש ומכ הארנ רייואמה חדקאה המל ?המל ?םיגאב הברה ךכ-לכב אלמ ילש תוזירקה זקנמ
 ינוצר דגנכ יתוא ףיעמ קחשמה תישימחה הניעטב המל ?םייתנש ינב םידליל הקיפארג
 .רוחאל וציק תא בשתמ קחשמהש םעפ לכ אלו יל הארנה ןמזב רוזחל הצור ינא ?א1אס0ו8-ל

 טקלטניאב טעומ שומיש חומהמ ךירצמו הנקתהל לק ,ךבוסמ אל ₪ :ןוכנ ךכ-לכ ןויערה ,לבח
 תונקזב אלו וב הרוי התאש ימב עוגפל חדקאל םורגלב השק ךכ-לכ המ זא .יכה ואלב לילדה

 י .הרקמב םיירפה לובגב ורבעש עשי תורסח
 ירה הז ?קחשמב יתדספה עשפמ םיפח הבורע ינבב יתיריש םעפ לכש הז ךיא :הנטק הרעה

 .ףיכ ךכילכ

 .תמייק אל היבול
 טטעומ - יפויה תוכלמ סקט האור ינאשכ ילש תימצעה הטילשה ומכ .40 = 1

 .הטיאל תרדרדמו
 .תבושמ .85 =

 .לשוכ עוציבה לבא .ןויערה תא בהוא ינא .40 = וו ו

  ?ּואוא יד-ימש
 ,גסס רישכמ םיקילדמ םתא :םכמצעל וניימד .יתרזח ,רדסב .םלהמ אצוי ינא ,עגר ...ייקו

 ןרישכמהש ןמזב ,והשמ וא םירועיש תושעל םיכלוה ...ליגרכ) יצחו העש םיכחמ ,קסיד םימש

 ,'הקושתמ תדעור" ...תרבדמו ,תרבדמו הרוחב העיפומ ,עתפלו ,(קחשמה תא תולעהל הסנמ

 תארש =מ .קחשמה ליחתמ ,תוקד יצחו עבש לש (החיתפ) "ורטניא" ירחא ,רוציקב .ארקנש המ
 .תופצל המל ןיא ,ןושארה 500% וש תא

 , שב ,םילקש יפלאב יטיא רישכמ תונקל יל המל ןיבמ אל ינא !!!קוידב !ההז קחשמה
 ו וקל ההזו הז ומכ סמעשמ ,ךרפמ ,יטיא תויללח קחשמב קחשלו ,םיעורג םינקחש תוארל
 5 !!!תוחפ אל רעוכמה

 שמ -!תגגות הקנגרחתש אלא ,םיער םירוצי סולכיאמ םידאמ תא ליצהל םיכירצ קחשמב
 הז .םימעפ ףלא תיללח התואב סירוח ,תומ'ת םינייזמו ,םירבדמ םישנא םיעמוש קחשמה לכ
 ו ימל .הלביהלב-הלב "...םייביסרגאה םירוציהמ םידאמ תא ליצהל ךילע" .קתשמה
 5 !ןפעמ קחשמ לבא ,אלמ ךרואב טרס ילוא

 - תוקלזאחעל ,םיקחשמה הפלא ??זדנואסו הקיפארג שי 300"ל םא תפכא ימל
 ּ 800% ג יעמ 2 םע המויא היווח יתרבעש רחאל
 תא ,הנלש מ 2 הא ל םיקתשמ הזיא 8 0
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 "הניה 2000 תואל
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 - התרטמש ינליא .י רוטקודה לש תידוחייה הטישה

 !הנוכנ היזרהב הרזעו ,הרופיש ,תואירבה תכרעמ לע הרימש

 ינב םבורב םה "טיבמוז" ןותיעה יארוקש ןימאמ ינ
 םכמ 70% יכ החיכומ הקיטסיטטסה ,הלאכשכו ,רעונ

 םילבוס םכמ 40%רו ,(תורגב יעצפ) הנקאמ םילבוס
 דואמ םישיגרמ חטב םהינשמ םילבוסה םכמ הלא .לקשמ ףדועמ
 תויעב ולאש תודוהל םיביח םתא ינש דצמ לבא ,םיקופד

 תוילכב םינבא ,בלב תוערפה ,תרכס ומכ תויעב תמועל תוירעזמ
 תארקנה השדח הנכות ,םינפ לכ לע .תורחא תוחוד תולחמו
 ולאה תויעבה תא רותפל םכל רוזעל היושע "2000 תואירב" +

 ,םיישיא םינותנב תובשחתה ךות ,תורחא תויאופר תויעבו
 תוימונורטסג תופדעהב תובשחתה וליפאו ,םייתואירב ,םיינפוג
 .!(סומוחו ספי'צ)

 |1ן הןקינא הרובה ונובנ הונהגו

  :הנובנ הנונח

 יַניִעַרּה 2
 אלל הוינמה יניערג

 4 הימדאקמ
 9 ךלמ םיליגר םיג

88| 
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 םיטרפ 4 ל ץָאפה
1- 

 : תדעוימ הנכותה

 םג רומשל םיניינועמה ןוכנ לקשמ ילעבו םיאירב םישנאל -1
 .םלקשמו םתואירב לע דיתעב
 דירוהל םיניינועמה ,לקשמ ףדוע ילעב םיאירב םישנאל .2

 .דחוימ ןוזמ טירפת לע הדפקה ךות ףדועה םלקשממ
 .םבצמ תא רפשל םיניינועמה תויאופר תויעב םע םישנאל.3

 םילוח תויהל םיניינועמה ןיקת לקשמ ילעב םיאירב םישנאל .+
 .(...םאאאתס) וליק 80 ןימשהלו

 :האבה הרוצב תלעופ הנכותה
 וינותנ תא בשחמל ןיזהל שמתשמה שרדנ ןושאר בלשב

 ,ליבקמב (...'וכו םיילענ רפסמ ,ףוג הנבמ ,ןימ ,ליג ,םש) םיישיאה"
 הליזפ ,העילצ) תויאופרה ךיתולבגמ תא תעדל הנכותה תשקבמ
 המכ לכ ןכדעל ץלמומו ןתינ םיישיאה םינותנה תא .('וכו
 .תועובש

 הכירצה םע טירפת בשחמה גיצי םיישיאה םיטרפה רואל
 .דועו לזרב ,ןדיס ,תוירולק לש תצלמומה תימויה

 וזמ יטרפ 300-כ ללוכה טירפת בשחמה ךינפב גיצי כ רחאל <
,. . - 

 םיאלמ
 תוצלמה לע םיטרפ:
 תורומש תויוכנה 5

 וו ואי

)6( 

,. 

 .- --ו םהיביכרמו ןונמה יטירב
 ןיב ףילחהל 788 שקה

 42₪ש תיעהוטו)  ,וט'ש

 ךותמ .םייתנוזתה ויביכרמ 18 םיפרוצמ טירפ לכל רשאכ םיחיכש
 ךל רוזעי בשחמהו לוכאל ךנוצרבש המ תא רחבת ןוזמה תמישר
 \ תועבוקש תורחא הייזרה תונכות תמועל) יפוסה טירפתה תנכהב
 .לוכיש ךכ ,ללכ ךתיא ץעייתהל ילב ךלש ימויה טירפתה תא
 [ שיק ןושאו םוי לכב לוכאל ךרטצת ובש בצמ רצוויהל

 .(?יל ונימאת ליעגמ הזו ,רוזנוב-הל-ובאט

 תותינ בשחמה ךותב ךרעיי החוראל טירפת תרחבש ירחא
 :םיצלמומה הנוזתה תודוסי 18 יפל טירפו טירפ לכ לש תועמשמה
 , םוי לכ ךל ץוחנש המ ןיב האוושה ךרעית ,תרחבש טירפ לכ לש

 בשחמה ,הריבס הניה ךלש הכירצה םא .לעופב תלכאש המ תמועל

 דוסיב ךפוג תא ןיזמ ךניאש חכווי אוה םא ךא .ךטירפת תא רשאי

 טירהחאו וזמנ .ג) הוטצוהב

 [-[יראתל-ך
 'ג 188-ל הנמ
 ה

 ןימטיונ

 ןימטיונןי
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 .םלכ
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 תלכא אל המל ,ליבד :ןונגיסב והשמ ךילע חרצי אוה ,רחא וא הז
 ...וכו תומצעה תא קזחמ ןדיסש עדוי אל התא ?ןדיס

 רחאל ,ןכבו .ימצע לע התוא יתיסינ הנכותה תא קודבל תנמ לע
 תריחבו ,םיישיאה יטרפ תסנכה ,(720%) הנקתה לש תובר תועש
 תא יתניימ .טירפתה תריחבל יתינפ ןיינועמ ינא הב הטאידה
 :רחאל .ןוזמב לורטסלוכה תומכ לש הלוע רדס יפל ןוזמה תמישר

 לשובמ זווא ,לבק'צק תניבג) םירצומה תומש תא יתסנכהש
 יעצפל םרוג זוואהש ךכ לע הירטסיהב בשחמה ףצפיצ (הציפו
 .לורטסלוכב הרישע לבק'צקה תניבגו תורגב

 ' לכיע בשחמה .הז טירפתב יתרחב בשחמה לש ויתוחרצ תורמל
 .ול םיבישקמ אלש םישנא שי המל ומצעל למלימו הרושבה תא
 , ךרוצ ינניא יכ יל רמאו םייפוס םיבושיח רפסמ בשיח אוה זאו
 ןימטיוב םיפצומ רשא םילכאמ לע יל ץילמהו 82 ןימטיו קיפסמ
 שחמהש תנזואמ הטאיד ימצעל יתבכרה רבד לש ופוסב .(2
 !חצנל יתולחמ לכמ אירבא התרזעבש חיטבה

 ועפתל הלק הנכות איה םייפלא תואירב תנכות :רוציקב
 [[ !הטאידהו תואירבה םוחתב ןיינעמ שודיח הווהמו



 קיציא 9
 דומ רכומ ידמחנ

 03-9329340 28,800 סקפ
 רוכמל ןיינועמ תילגרמ ידוד 9

 40-ו ןורכז הגמ 4 םע 3868% בשחמ
 יעור 99 03-5340061 קסיד-דרה הגמ %

 09- ןורכז הגמ 4 םע 486 בשחמ רכומ 'ץיבוקציא
 "קרוזל הרזחב" קחשמה תא רכומ וסאי ףסא 99 6
 \10811. תא תונקל ןיינועמ סילטומ לאינד 99 0

 ביירד-הגמ הגס תרכומ ןוטיב יזר 99 09-914774 בשחמל 601841 2

 04- םיקחשמ המכ םע ודנטנינ תונקל הצור רבוק רואיל + 7

 דנרב לג 99 03-9242551 ןייוצמ בצמב 14,400 םדומ רכומ ללד קיציא 99 4

 02- יאלג באוי .םורדידיסל םיקחשמ הריכמל 99 03-9648995 תוטלק 2 + יובדםייג רכומ

 ןמלמ ןדיע 99 09-620278 תדלקמו ךסמ ילב 386 בשחמ תונקל הצור לגנרק הכרב 9% 3

 04-451631 ןוטרופ יסוי .םיירוקמ בשחמ יקחשמ 99 08-591836 81.45818-800% רוכמל ןיינועמ

 םע 286 בשחמ רכומ הלמרמ השמ 99 04.571981 םיירוקמ בשחמ יקחשמ ףילחהל ןיינועמ ןבואר רחש 9

 רכומ הדז"ןמילוס ןורוד 99 08-555754 תינועבצ תספדמ תונקל ןיינועמ ילווש יקימ 99 08-246419 םיננוכ ינש

 רכומ ולק יקימ 99 02-78851 ינועבצ ךסמ םע םידיינ םיבשחמ 3 תרגומ ינועדג תחפשמ 99 20 ןוסאגמל תטלק

 ןפסיג רעס 99 08-550320 ידיס הגמ + ביירדדהגמ רכומ רטסלא יסוי 99 03-599753 תוטלק 4 + ןוסאגמ רפוס רישכמ

 "רדיירטס" קחשמה תא תונקל תמ תימע זעוב 59 09-401944 (םיירוקמ) בשחמל םיקחשמ תונקל ןייינועמ

 הנביל ידוא 99 02-619206 רטייפ-טירטס קחשמה תא תונקל הצור 'ץיבוניד ןתנ 99 02736663 ביירד"הגמל

 . 664 ךסמ םע א יס יפ םאות הריכמל 99 09-981345 בשחמל 1/4 800688 קחשמה תא רכומ

 ןורמוש-ןב יעור 99 02-827861 חש 2200"ב 500 הגימא הריכמל 99 03-5518389 יול השמ

 םיקחשמ 30 םע תטלק רכומ בוטנורוק רימת 99 09-698119 ןוסאגמ רוכמל ןיינועמ

 .הגמ 200-מ רתוי לש קסיד-דרה תונקל ןיינועמ יול ןצינ 99 09-435391 יובדםייגל

 03-9663356 חישק"קסיד תונקל ןיינועמ יול איגש םג 99 03-9315905 ןופלט

 99 02-912752 תוטלק 3 + ביירד"הגמ רוכמל ןיינועמ םירג יאחוי 9
 ירא-ןב ףסא 99 08-465479 םיקחשמ 5 + ןוסאגמ רכומ ןימי רואנ

 ןיילק רמות 99 02-420329 ח"ש 2500-ב 500 הגימא רכומ
 תימע 99 08-261222 סור"ידיס םע 386 בשחמ רכומ

 08- ח"ש 500-ב תוטלק 2 + ןוסאגמ רכומ ןתיא
 בשחמ רכומ ןמורט יבוק 99% 8

 ןתנ 99 07-558160 דויצ + 6

 יוב"םייג רכומ קחציזןב
 ת"ש | 220יזב
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 רמולכ ,תואופקה תואקתפרהה תנומסתמ םילבוס םימ"הש הברה
 רפסמ רימא - ונממ זוזל רשפא יאש עובק לולסמ ןהלש תואקתפרהה

 סיטאתב האקתפרהמ תוקודב תוצע - ונויסנמ

 מ"השה ,תדוכלממ הרובחה תא איצוהל ידכ ,ולש שיטפה
 האיציה תא ןנכת אוהש ללגב הז תא תושעל ול ןתי אל

 .ןיטולחל הנוש הרוצב רדחהמ
 מ"הש לשמל .קחשמב תורחא תורוצב םג תיארנ וזה היעבה

 ךשמב םיעמוש םתא ,לוכאל םירמוג םתאשכ" :דיגהל לוכי הזכ
 תא לאש אל אוה "...זאו ,תדעור המדאהו רזומ םער העש יצח
 םיחומ ויה םה םא .תושעל םינווכתמ םה המ ללכב םינקחשה

 אל םצעב הז ...ההא ,אל" :ומכ םיצורית איצממ היה אוה סעכב
 םכלש תויומדהו ,דחפמ םיקתושמ םצעב םתאו ,קזח הזכ שער
 ."הרקי המ תוארל תוכחמו דחפב ריוואב תוהוב טושפ

 קחוצ קחצי וליפא
 התל ה הנה ,אמגודל

 :םייוהיז תעינמל ונוש תומשה ,תמאב
 אל איה יכ ,הלילעה תא עגרכ בוזענ

 אלש ימש םכל חיטבמ ינא לבא ,הבושח

 ,םולכמ קחצי אל הנממ קחוצ היה
 .םייחב

 התייה ,(יודב םש) ונלש הרובחה

 לכ | .בנג והשסא אוצמל |הכירצ
 מ"השה .סיטאיתב השחרתה האקתפרהה
 ,סיטאיתב שי םיקדנופ המכ בושחל הסינ
 רתוי רבכ הז רשע העבראמ רתוי !אל
 לע םיפלא שיש הנשמ אל !וליבשב ידמ

 ,סיטאיתב םיעבורמ מ"ק לש םיפלא
 ןתנ מ"השה ,םיקדנופ דאמ הברה םהבו
 לכבשכ ,םהיניב קייודמו עובק לולסמ ונל
 םדאה תא לואשלו ,הנוכנה הלאשה תא שחנל םיכירצ ונייה קדנופ
 םישנאה לכמ ךיא גשומ יל ןיא .אבה זמרה תא לבקל ידכ ,ןוכנה
 אקווד רכז הצחמל רגפמה הוורואה רענ םוי לכ קדנופב םירבועש
 רואית ונלביק ללכב ךיאו .סוס ול היה אלש וליפא ,ונלש בנגה תא

 .אוה ימ עדי אל דחא ףא םא הלחתהב ולש

 םע םישוחינ קחשמ לש בוליש ןיעמל המד קחשמה רוציקב
 קדנופה לש םשה תא ונלביק םעפ לכבשכ ,בתכ מ"השהש ןאמור
 .ןסכאתי בנגה ובש אבה

 מ"השה ,עדי שחל לשמל ומכ ,ינויגה והשמ וניסינש םעפ לכ
 רבע" ומכ והשמ ,דבע אל שחלה המל לע רופיס ונל איצמה
 ."שחלה תא סורהלו שטעתהל ךל םרגו לק חור"בשמ

 אל םג ,היינשה השיגפל עיפוה אל דחא ףאש ןייצל רתוימ
 .מ"השה

 םע ריק רובשל תוסנל םינקחשה דחא טילחי ,רמאנ ם א
 ...םרזה םע תכלל

 הדימ התואב רשפא תרחא שימג תויהל רומא םידיקפת קחשמ
 לש תוירוקמל הפורת םוש ןיא .לדבה םוש ילב ,טסווק קחשל
 םג ךכו .םתיא אלא ,םדגנ תכלל רומא אל מ"השה ,םינקחשה
 .האקתפרהה

 רתתסמ אוה לבא ןוקרד לסחל הרומא הרובחה ,אמגודל ,םא
 תא ואצמי תויומדהש ןנכת מ"השה - תדכלוממו הייובח הרעמב
 ואצמי םהש חינהל ריבס לבא ,םישקו םיכורא םישופיח ירחא ןוקרדה
 ולש אמאה תודוא םינוקרדה ברקב העומש וציפי דואמ רהמ ותוא
 תיינבב הלבת ןמז המכ הנשמ אל .תורמיח תדע םע היללעמו

 הביס אצמיש גולומכחה ןקחשה ול ץוצי דימת ,תטרופמ האקתפרה
 .הבושח תולקתיה ךל סורהל תינויגה

 להנמ ילוא מ"השה

 איבנ אל לבא -
 האקתפרה להנל לוכי מ"הש לכ אל

 םלועב םיטטושמ םתס םינקחשה הבש
 תואקתפרההו םיצור םהש ןאל ,בחרה
 עדוי אל ומצעב מ"השהו ,םכרדב תורקנ
 הדימ היהת דימת .הרקי המ שארמ
 ,מ"השה דצמ שארמ העיבק לש תמייוסמ
 םירבד ,האקתפרהה שחרתת הפיא
 הנישעת המ הנשמ אל) ורקיש םימייוסמ
 לכוי אל מ"השה םעפ ףא לבא ,(תויומדה
 הניהת דימת ,םינקחשה ישעמ תא תופצל
 קחשל אוה מ"השה לש ודיקפתו תועתפה

 .םהישעמל םאתהב תינויגה הרוצב תויומדה תא בבוסה םלועה תא

 ילואו ,השודנ איה יתצע (ךורא יד היה הזש תורמל) רוציקב

 איה םידיקפתה יקחשמב הרטמה ..תושפיטב תלבוג וליפאו תממעשמ
 (!!) ףיכ

 הלחתה תלעב ,תירוקמ האקתפרה ידי"לע תאז גישהל ןתינ

 תויהל וילע ןכלו ,(ליגרכ) מ"השב יולת האקתפרהה ךשמה .תננכותמ
 תובשחתהו קיטסלפמ הבשחמ טוח ,תיאליע הנובת ,ףירח חומ לעב
 !! םינקחשב המוצע

 םינקחשה ,הזכ דחא םייק אלש ןוויכ .יעבט-לע מ"הש תרמוא תאז
 .ץראה רודכ ימ"הש לש לדלודמה קושב קפתסהל וכרטצי טושפ

 ₪ ! רודכ ךל ןיא םא השבכה םע קחשת לא :רסמ
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 שנ ו יב 1994 ואמב ו -

 ,ראודה תביתב ךלצא ,ןועש ומכ ,ישילש םוי לכ

 זרעונה לש עטקה הז ,"ונלוכ* | 700 1 7 פ)

 "ונלוכ" - וישכעו
 ן "מ"עב תרושקתו תונותיע .פ.כ" ה 1 ך

 | 5 68104 / ביבא-לת ,84 יבצךב ךוד =! :דחוימ םייונמ עצבמ
1% = | 

 , ִת (תועובש 52) המלש הנשל "ונלוכ" ןועובשל יונמכ יתב/ינב תא ףרצל ת/ןיינועמ ינא ,ןכ ְי הנשב ּת | . 7 ג 52

 ! כ .(ליגר יונמ ריחמ 426 םוקמב) םילקש 348 לש עצבמ ריחמב ו ורו יחמב

 ו 52 :הדיל ךיראת :החפשמ םש :יטרפ םש :יונמה יטרפ [ וכ החנה ר
 ו 2 ו לי הוקימ פור רוה .  :האלמ תבותכ | םוקמב םילקש 228

 ו 23 . סואב ו 0

 | ₪ 2 יל] 1 ַי = מ"עב תרושקתו תונותע .פ.כ תדוקפל 0 ל הנ ּת מ םגו 226

 / = :ילש יארשאה סיטרכ תועצמאב םלשל ה/ףידעמ ינא 1 אלל יונמ לפ7 ה 7 לדמ

 | = םובובוב וםוכובוב !םוכתה רוז ך פישפהראמ | 0 - רק ו ה
 : 5 .רר הרר / -!תוהז תדועת | / / | :דע ףקותב סיטרכה | וא רבדמו רקרו

 כ

 : 2 :סיטרכה לעב לש תבותכו אלמ םש 1 ּ ה ּ ּ ש :לגה ודכ

 לגרודכ [ | מ"מ 35 5טאקפז תיתוכיא המלצמ [ ך קרקמ ,ררועמ ןועש [ | :ישכ לבקל ףידעמ א . רבדמו רקרקמ ,ררו :ישכ לבקל נא כ
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 4 , . , - ב אז

 לאל ה 0 8 יב -2 ,תמדוקה ל "הַבתַּכְב יִתרמאש ומכ וב ו תניחבמ

 ב

 ונלוכמ-תוי לזמ שי טנא --אל טלחהבו ,הזה קסידה ל ותאיצז'אעומ תא ןייד ו 4
 . וצמ ו כ - רעסמ = יב תואק 6 לעימְּבבדמ ם .ץראב הפ

 גזטק 4

 ןיצ עסמ

 . ץראב -. רדסל ביבסמ המ
 < ..םירפס שי" :םולכ טעמב רמו

 ₪ 'הראב ואו ,בוש -- תוטלק .םג-ט

 = םיעוצעצ% תו בזמ ללש םע היל

 - רב ל סמ אוצמל רשפא לבא ,הַָּה ןיא ,יתנייצ -% ומכ ,ץראב
 \ 4 תוטלק םירכומ ,הרפואה ןינבצ-ןהמְגודל ג רוואטב
 יטֶרסה-לשו םיקרפהמאַהמְכ לש סקרטדנופ :תורדסה יתש לש.
 .ןפיִמ רשייה םיאּבְויִמש ,םיטרסה לע סקסיד רזייל-אָוצִמל ר ושפאו |

 ין לבא ז טק מזהל .ןתינ \רטנס ףוגְניְ 0 'ואידגג- סורוק'

 <- .אוה .ריחמהַו ,הי נאמ תווריִשי תישענ הנָמזהה יכ רתוי רקי ה
 ,םיקרפ ינש הליּכ א לָכ.תטלקלתי\ 2

 וַמ5) .םילופכ ג בי % רדסי .פ"ע

 וע = עפה | יו ד] חמו | םירפ ₪ 4 5 םימדוקה תונזילגב

 וכ יתטל .םיק חמ (אפפטאושחסא -

 .ןנוכ וליבשב - , לבא תשולש .תא םיאביימ ךלא ל ןקצמלטס' לש (ןוךּתאה ןמזב) ז צג א ב הללו 0 0 1 א זר חַלַצ
 1 המ יש םלוא ,תויונחה - ה וע םבוריתא .(לתו א תו תוחפ ,'פד ה ךפפ אל %- 6 ל : < אצוה "מזל בורק ? נב 2 ףאו ,תורסה

 0 מכ -ךקוידב יאָוה ןורקיעב שממ ומכ| , ,תדחוימ קנמזה ית תושעלכ ו רצש ילאכ| ןתינ ובו יטקארטנ"א-קחשמ אוה ל . - ₪ -
 27 ו יוס ים -םיקרפל יב וא ךהי דפולקיצנאה -

 יהברה =-הֶטילַשה ,הנואסה ,הקיפרגה ל המ
 ל 6 . לו סגּתֶא םה ,ינורכז 5 יפל .,םש םיאצמנש תויב םיטדחה

 יאמ לאל ל וה -רינשה רפ 08-ןשיה קל דוביע ראוהש - 0

 אוה םהיִניב ץופנףשכ וי 1 50 5א 9צמפ -ב
 ןיב יש ןמזהיּוק תא רָלו תירא .ס.ק לש ה 0% / 5 7
 <. רודה .לש יףישימחה "תנועה = הֶרדסז ל ג יב גנט | | 8 ₪ ב"הראב --
 ראוד-ירוזא'שי (אמגודל (17זאטד) תרושקתהיָתותשר תיברמב  .אבה 7--- ה ו ו נ ול ל - . - -= *

 .טרפב םיִבכוכ ןיב עסמל ללכב רנוידיב עדמל-םּשדקומה םיחּוימ = >> "המ כ לכ-םינבמ אלש ונתואמ ולאל-ןוכנ הוא
 עסמ לע םלּועה לכ םע א םיימואלניבה-ףאודה ירוזאב-- < 2 לע ליטל לכונש איה הנווכה ,הזב יי

 ל

 ל ןוטוה
 לחה .תררטל\ 2 רגשקה ו ל ב1 יט - טוסו תיישע לש שלל " ירוחאמ ₪ וא 4 צב ץר -ה תיברמ רבב של - ₪5 םג- = הו 456 - 8 לש רפסל דוָיְע

 ן
| 

 : ב
 ₪. ונתיאמ  ולאל.. .םיבכז ו .קוידה ןעמל , , תוארל וא ,םש םירבד ינימ ל 4 ר 0 ו ו . ד יני

 שי .נילה תושיביא א) -.ונ - 0 יטלקממ קלחב < ₪ ואמ-המכ-ּוָל שיו .ןינועמש ימ לכל הנה - 2 .טְסֶקטלְט ה.לע ע 2 " דחא םו
 < ל ש<-80או ב הסֶרג הֶאצִי ,דצב-םילקש -

 א א ו ךומא-אוה בא 8 לש ןשי 7 ר

 פד .םיצורע רפסמב ָאוצ ןתינ בע אלו ,ילגנא טנופ םע טסקטלט =

% 

 םירבח ((וויהל . דובכה ב

 400 ףד וא ,סוא-ב "19% ףד אמגודל ,ה ו . א 25-ה לבויה = ם ל עסמ ,זדופ 25104 3אאָז/ַתפההצ - 2 גר הר יט וי \ /1 4
 מ

 ובו (דְבלב םירוכמל ןיעמ) דחוימ ןופלט 'ּוק לעָופ הָילגנאב
 ה נה הסרגב בוט-
 =2 דמוע בורקבש .מהב יסיקחשמ יניב יננעמ-,םא 4

 סאו. לע תרוקיב עומשל םג רשפא "8-99 ו ור 2 אבה רודה לש קמ

 ב א]ח ףדביעופומ .- הפלה פס הר וי ;% .-

 <- םוידיביעדמלישדקומה תא וק דוע-לעו ,044-336-30-00-ו9 'לטב
 ₪4 336-0380 5 לט ללכ

 / זוחה| וחוש .
 גת 0 6015000 [0ֶז - ו

 ב לא



 ְ לויטב גלש
 ו - ול ייל ית רוש

 יור לרא:התמ ל
 לאברדנלנתה ,12 ןופ

 רוטקוהה ב "רב ראשה תא .הטימ. סופתו האפר
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 ינו 4 ישב רד וו

 נשב האו פסהדת ב
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 רי ;סצב .רדנמוקה תגרצ/
 3 גרדה התא. תא .םיאשונ
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 1ו לגסה ישנָא .דצמ הכרעהו--- <

 - == ,חצמה קירבמ קולְוָא פק קה
 < התש סרנעב ג םיִסח רעמ רחאל.בלב-המח הנ. רי

 . \ לכה קמ

 % עדמה 1 5
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 - .רמלענ ,22לל - יחלו םש ארונה .חו מ הפומש זַאמ |"
 .תויוננטצהי תעפש ,שאּו-יבאכ ומכ .תוזיגרמ- תועפות ןיטולחל

 יי -לכ -העיח דלל שמול |
 רצק יגרוריכ .לופיט הק לה | ג תביסמב-ןוגנילקל .שפחתהל
 .תיהי הז/םא-אלפתַת ל ב דובעה.תא תושעל לוכי האפרמב
 לכאמב הסומע 1 כא שגוי ףוווש דע ,ענכשמ יףבלב.
 תורובחךפנקלצ ,ללכב .סיב ןל עיצ (סו ז.חגוע) ירלופופ ינוגנילק
 < לוכיש ימי ל.רדרוקיד הניב תורתפנש תויעב ןה םירבש וליפאו
 " תונתמיא טחמב שמח למ יבַבְלִמ רתוי האמ לע בושחל
 זיירפרטנאב תופורתה - .עגריהל  לוכי 'ןויצלח רוזאל ברקתמש
 ןתוא רידחמה \וּועְקט-5קְפ) דחוימ ףחד" .קרזמ רד ףוגל תוקרזומ
 "תואצמה" ומכ .םיבאכ\ָאלל ראווצה רועל תחתמ לא ריווא ץחלב

 . 2//)יככ 95/1/00 .20/7 / קא
 ו 7 1 כנשק? של
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 ל .יקרזמ ,חרדסב תופסונ תש
 וא לע ססובְסה יתימא ריק וחז .וחתיפש

 סה ל
 הנאידש יל
 ית הנו

 ול לקרא
 לש תובל

 | ,הניפ 5 םע יםיילופ
 ָףשנ --לע הלבמ

 רדגומ .ָןניא ל דלקת ד
 דחוימב תטלבתמ -אה מ
 ישנא יב -% תתמ -
 םיביוא ל וחרואל-- זיירפר
 <,תלאכ יםיבצמב .היסקאלגה מא

 וא .םהיתונווכ'תונכ לע ה ב אה 7
 . ג 4 ג

- 0 
 נחל רם

 ינוגנילקה תוומה ל יבל ומיש .דמחנ
 רב 8 תחיתפ לש

 [\ .(הרדסה יקרפ ַָ ןיבמ 8 ג קמו -
 | . תכרעמ יד*.לע תמייואמ ל 'זווש \זבויומה! 01 100

 רתויה םיקרפחמ דחא א -.םע-לש ו
 ו ב קירטה .םע .קיספהל ,2אדכ ילואו ,םיממעשמ
 ₪ לש הנויסנ לע רי םידמל ונא ןאכ :רוא.תדוקנ זתיללחה .ףוגמ

 | 'תאָפור- ,התבסמ השורי ,תילנויצנבנוק אל ףאופרב רשאוק ילר

 7 --350/1796גורד . ללא
 םירוכמ לש .דחאה :םיבכוכ-'נש הלגמ דיירפרט)אה - אווז
 .44/178 :גורד .ףיכ לבא ,יטפיט .סע ו לש ינשהו םיִמטל

 .היאנוטל הָבּוח קרפ .ראי השאט תא םיגףוה ףוס-ףוס - %%ומ 0
 4 .169/178 :גור

 םימ תנרקומ (ןונבל) ת"הזמה ץורעב לבא ,םיעהוי סלוכ אל ילו
 תופצל רתויב ץלמומ .תניזוצמ םיקרפה תוכיאו/הרדסה לש הנורחאה = =

 ןורחאה קרפל תוכחל.דאמ יאדכו ,תווצה לש תראופמה םכַרד ףוסב
 תונפל לכו ,ןונבלב םיבורקה םיקרפה טוריפב ןיינועמש ימ .(הָעתַ

 .ןייל-ןוא טיָבמוז ךודיילא



 םחול" לש תויתיבה תואסרגה ואציש זאמ
 ובהלתהו ,וקחיש ,ונק ,ובהלתה םלוכו "בוחרה
 תמאב תברקתמש הסרג יתיאר אל ,תצק דוע
 התייה ביירדהגמב הטילשה :ואידיוה יקחשמל
 המצוע ידמ רתוי התייה 5אמ5יבו ,תעטוקמ
 ,55ז2ד7ו ,ונתשה םירבדה ,םויה ךא .תוכמב
 האצי ,8%2 לש תינכדע יכה הסרגה איהש
 ...300 רקיה יתיבה רישכמל

 והועמ והועמ הז ובדוט
 לש תואסרגהמ סאמנ יל םג ,עדוי ינא
 לכב ?593 תושעל היעבה המ ,5027ל 600%[
 תויומד עברא ללכש קחשמה היה 5552 ,ןפוא
 דחוימ המ זא ...דומחה 61 1088" ,3]066ע , ("גחוחוע , 1-83גא%א :תושדח

 לכל תוכמ הפיסוה 6ג260%[ תרבח 55ז2ד-ב ,ןכבו ?וברוטה תסרגב
 ?אדה"וש .."5טקפפ" תכמ הפיסוהו ,הטילשה תא הרפיש ,םינקחשה
 הכמב םישמתשמש םעפ לכב אלמתמש דחוימ חוכ-ספ ונשי .85021-ב
 ןיעמ איהש ,'פטקמח" תכמ עצבל ןתינ ,ופוסל עיגמ אוהשכו ,תדחוימ
 הרקמבש ןייצל םוקמה ןאכ .ליגרהמ רתוי הפיו ,רתוי הקזח תדחוימ הכמ
 לגעמ עיפוי - ביואה תא גורהת ,חוכ הברה הדירומש ,"רפוס"ה תכמש
 תכמבש 'המצוע'ה תמר לע ,הארנכ ,עידוהל אבש ,עקרב 'חרוז' ינועבצ
 לש טקפאה ,6ג260א1 ןובשח לע חדבתמ ינאש תורמל .'הריבכ'ה 'רפוס'ה
 !ןומה ףיסומ רפוסה תכמ

 ,הקיפארגה ?85027 לש 3207ה תסרגב דחוימ ךכ-ללכ המ ...ןכ םא
 ףיסומש רבד ,("תונוכמ"ה) ואידיוה יקחשמ לש וזל ההז ,ןייצל רתוימ
 השועש המ הזו ,ואידיוה יקחשמ לש וזמ תקייודמ הטילשה ...הפי טקפא
 ,המיהדמ שממ הקיזומה !תומלשל הבורק הטילשה :הלועמ 55021 תא
 ךא !!!ואידיוה יקחשממ הבוט רתוי איהו ₪ לע הברצנ איהש ןוויכמ
 ...הקיפארגב אקוודו ,תונורסח המכ םנשי ,ל"נה תונורתיה לכ תורמל

 יקחשמב הפי ךכ לכ וזזש ,םיעקרה
 זזש ,דחא עקר ךסמל וכפהו ורבוח ,ואידיוה
 םיטרפ המכ םירסח ;הדיחא תוריהמב
 לע םילועה םימה אמגודל ומכ ,םיעקרב
 לגדה וא ןא 10003 לש ומוסה ךסמב םהיתודג
 ןורסיתהו ;א;ם לש הטכאיה ךסמב זזש
 קלח לש היצמינאהש ךכב אוה ןורחאה
 הקלח תוחפ הבוהו ,תלבגומ םיעקרהמ
 תותשקה אמגודל ומכ ,ואידיוה יקחשממ
 לש ךסמב הילגנא לש םיימשב תוינועבצה
 קלח תוחפ הברה הברה תוזז ]ה +:גחותוע
 .ואידיוה יקחשממ

 םרמואב וקדצ ודנטנינ ישנאש הארנכ זא
 םיקחשמל םיפשא םניא 5א"הו 320"הש
 :ייבגל םכרעמ תיחפמ רבדה  ...םיידמימ"וד
 ,דואמ הפי רבד םה םיידמימ-תלת םיקחשמ
 תא ובזעי אל םיידמימזודה םיקחשמה לבא
 יקחשממ סאמיי םישנאל :םלועל םיכסמה
 ...םייוסמ בלשב 30

 . גא

 \+ו

 הפ !אל 7852 לש הסרג דוע םתס ,ןכ םא
 המכ דע עדוי אל ינאש ,םייוסמ שודיח ונשל
 ףיסומ אוה יל לבא ,םכתאנהל ףיסוי אוה
 הבוטב הליאוה 6260%1 תרבח ...ןומה
 תארקנ תומדה !!!892-ל תומד דוע ףרצל
 תוכמ רפסמ לש בוליש איהו ,0טס/ 4(
 תוכמה לכו עשו %6ת לש תודחוימ
 תופסותה ללוכ אל) צג לש תוליגרה
 .(!8ץט"ל וז הסרגב ופסוותהש תורדהנה

 ץחמה תוכ]

 ,שא רודכ :תואבה תוכמה ןנשי ,ג1סנזוג"ל
 ,םימעפ 3 דע עגופש םודא שא רודכ
 שא רודכ ,('רטפוקילה  תטיעב) "הרפרופ"
 "הקנזה"ו = ,(!!!הלועמ הכמ) | ריוואהמ
 ...(דמז םק08ד)

 עצבל שי גאטחוג"'ב רוחבל תנמ לע
 תא ליחתהל שי ,תישאר :ךבוסמ ךילהת
 רוחבל םכילע שי רשאכ ,תעכ ...קחשמה
 ךשמל פצש לע ןמסה םע וראשיה ,תומד
 תא וריבעה ,וישכע ...דבלב תחא היינש
 ,היינש דוע וכחו ,1-1גאא לא תץט"מ ןמסה

 ...היינש דוע וכחו ,6ווש"ל וריבעה תעכ
 אעט"ל וריבעה ,ךכ רחאו ,היינש דוע וכחו ,6גזותוע"ל וריבעה התע

 וצחל ,הז לכ תא םתעציבש רחאל ...תחא היינש דוע וכחו ,םעפ דוע
 םואיתב ,61ג8ד-ה רותפכ םע דחי ,ףורגאה ירותפכ תשולש לע
 עיפוי רוחש ףוצרפ ,ןוכנ ךילהתה תא םתעציב םא !!!ירמגל קייודמ
 !םיהדמה ג%פוּג תא וקחשתו ,ףעט לש יכיתחה ופוצרפ םוקמב

 :גטחו8 לש תודחוימה תוכמה
 גא+ק ,ק+ל ,ל :שא רודכ
 שא רודכ + הציפק :ויוואהמ שא רודכ

 גא+ק ,ק+ל ,ל ,ל+חא ,חא :םודא שא רודכ
 ב+חא ,חא+ל ,ל :"הרפרופ"
 "הרפרופ" + הציפק :"ריווא תרפורפ"
 תוטיעבה תשולש + ק ,ק+ל ,ל ,ק :תימדק הקנזה
 תוטיעבה תשולש + תא ,חא+ל ,ל ,חא :תירוחא הקנזה
 גא+ק ,ק+ל ,ל ,ק :ןוקרדה ףורגא
 ילב ,תופיצרב תוברק 16 חצנל םכילע ,ג%טחוב דגנ קחשל תנמ לע

]7 
1 00 

 ל

 ועיגתשכ ,יזא ...תחא םעפ אל ףא דיספהל
 (טחג תא וארת ,(...ללכב םא) ו900"ל
 םתא וכרטצת זאו ,ותוא חצנמ ,ודגנ םחלנ
 ...וסיבהל

 .תוסנל תוחפל ץלמומ
 ףא לע ,הלועמ קחשמ אוה 3כ0יל 5
 ,תוטש השעש ימ לכו ,םייפארגה ויתונורסח

 בייח ,30 הנקו ,שזחא 64-ל הכיח אל
 !הזה קחשמה תא תונקל

 קלח םיזזש םיעקרה .80 - הקיפארג
 .דואמ יל םירסח

 !הריבכ הטילש שממ .99 - חטילש

 50% -השוע הקיזומה .100 - דנואס
 !קחשמהמ

 קחשל ןתינ 82 תא 99 - םייח-ךרוא
 !ףוצר םימי

| = 8 - | 



 ןושארה 51ג8ושג5 תא האר אלו ,ודנטנינ רפוס ול שיש י
 5דגח\/485 יכ ,ףפחתיש בטומ ,1ט653₪% תרבח האיצוהש
 תכרעמ לע םעפ-יא הארנש רתויב הפיה ןשקאה קחשמ היה

 דחוימב עיתפמ היהש המ .םיכסי ,ותוא רמגו עיקשהש ימ לכו ,וז
 14) דואמ ךורא קחשמ ותויה תורמלש ,הדבועה התיה 518 \5"ב
 ספת אוה ,ייתב יתעמשש תופיהמ הקיזומו הקיפארג לעבו ,(םיבלש
 .טיבדהגמ 8 קרו ךא

 ,ינשה קחשמה תא 1טסגפגחג תרבח האיצוה ,םישדוח רפסמ ירחא
 ןייטצהש ,50קממ ךדומ םאוקןתמ 5דא1אמ5 846% ,טיב-הגמ 12 ספתש
 רתוי הפי קחשמ היה ,ללכבו ,ןדע-ןגמ הטילש ,הלועמ הקיפארגב

 .דחוימב השק ותויה תורמל ,ןושארהמ ן

 [ קחשמה תא יתלביק ,לומתא
 : 818- תרדסב ןורחאהו ישילשה
 7[ ,טיבההגמ 16 ספותש 85
 ₪ ,5טקסת תפדטפא סח דוגמ זטס]

 7 - | .םלהב ןיידע ינא ,רמול המ ...ו 1 |
 [ לכמ ,יתוא םיהדה קחשמה |
 קחשמה - ישוקה תמר :םינוויכה |

 שיש לזמ !ירשפא יתלבל בורק
 ; ,ישוקה תמר תא ןווכל היצפוא |

 . םושל עיגמ יתייה אל .תרחא
 / .םוקמ

 תתפנ קחשמה ,הלחתהה לע
 / ,רבדמב רקווייקס קול לש ועסמב
 ש ןאה ,ורבח תא ליצהל וכרדב

 ; איהה הלודגה תצלפמהמ ,ולוס

 ₪ .טרסב ומכ ,ותוא האיפקהש
 6 ,הפי ,רצק אוה ןושארה ךסמה
 לכ ומכ ,הלועמ הטילש לעבו
 ,םייטרדנטסה ןשקאה יבלשב ךשמנ קחשמה ,ןכמ רחאל .קחשמה
 .תויומד םירחוב םהבש

 וה 14 . וו./
 / י |
 / \ //ןו

 קשנה ילכו תויצפואה ןווגמ אוה ,קחשמב ושדית ה'רבחהש המ
 .קחשל ןתינש םישדחה םינקחשה ,ןבומכו ,םינקחשה לכל ופיסוהש
 ףסונבו ,הקוריה רואה ברח תא וישכע שי ,אמגודל ,רקווייקס קולל
 תשמשמש ,חתוכה ברח ומכ ,דדמ קר איהש ,תפסונ 'ברח' ול שי ,הל
 .טרסב וילע םירבדמש "חוכ"ה לוכיבכ אוהש ,'<086₪"-ה תדידמל
 ,הנגה ,ברחה תחילש :םהש ,"םימסק" םצעב אוה ,רבודמה "חוכ"ה
 ,םיווש אל טושפ וללה םישדחה "םימסק"ה ,יתעדל .דועו ,חוכ יולימ
 ,קשנ ילכ ףילחהל לוכי אל קולש הדבועה לע תוצפל םיאב סה יכ
 .קחשמה לכ ךשמל ברחה םע עוקת אוהו

 ילב םינתשמ םיבלשה .קחשמל ןומה הפיסומו ,המיהדמ הקיפארגה

 תומוקמב תלבגומ איהש הדבועה תורמל ,המיהדמ ,ליגרכ ,הטילשה

 דוע שיו ...ןשקא ,ישילשו ינש בלש ;רבדמב תפחר ,ןושאר בלש :ףרה
 ןווגמ דועו ,א-שא6-יבלש ,אוח 1.םאזטא| תג60א ,תויללח יבלש

 .ינשהמ הנוש דחא לכ ,םיבלש לש קנע
 םיבלשה !תומלשומב ותנכותש ,א1סספ-7 יבלש דואמ הברה םנשי

 .םדוקמ הברהב םיטרופמ םהו ,םדוקמ קלח רתוי הברה םיזז ל"נה
 ההז הקיזומהו ,טרסהמ רשייה םימוגד םילכה !המיהדמ הקיזומה

 :תומוקמ ידמ רתויב ןתוא ופחד םהש בשוח ינא ,תאז תורמל .ולשל
 ,תרתוכל תדחוימ הקיזומ שי ,תרתוכב ךסמה םש בותכ ,ךסמה ליחתמ
 .ןבצעמ רבדה .עצמאב הקיספמ הקיזומהו ,היינש ךות תמלענ תרתוכה
 .תושעל המ ,ינבצע רוחב ינא ,יטירק אל הז לבא .דואמ

 ]ו

 .םימייוסמ

 תרבח םא ילרוגל דרח ינא
 ן יקחשמ איצוהל קיספת 1טס/85 -
 | לש המויס בקע 5א5-ל ןשקא +

 | םיאור | .%85/\518 תרדס '
 | תורמל ךא ,קחשמב ןומה עקשוהש

 | ידמ רתוי ףוחדל וסינ ,םיחבשה לכ +
 | תואצותהו ,םינטק םיבלשב םירוצי 4
 | םיסוחד | םיבלש | :תודירחמ 1

 ן .רובעל דואמ השקש ,םינבצעמו
 ן יטרס תרדיסב הוולמ קחשמה 4
 | רופיסה תא םיראתמש ,םיפי רבעמ 4

 ןומה ףיסומ רבדהו ,ותוחתפתהב
 ן .קחשמב הנשיש תיפאה הריוואל 3 "

 ן קחשמה תא השועש רבד דוע .
 ן הדבועה איה ,קתרמו | ןיינעמל \

 | רבדהו ,ןמזה לכ הנתשמ קחשמהש

 ןנשיש ,הדבועב יוטיב ידיל אב
 | הכיסנה) תונתשמ ,רבכ תומייק ויהש תויומדה ,רותבל תושדח תויומד

 | יניקיב הזיאל ,אמגודל ,הפילחמ איה .םידגבו ,קשניילכ הפילחמ האיל

 \ לע םירזוח ישוקב םיבייואה ,(...רתוי דוע ןקחשה לע השקמש יסקס

 2% .ירמגל םינוש ,רומאכ ,םיבלשהו ,םמצע

 ו [ | תא תונקל בייח ,בוט קחשל עדויו ,ודנטנינ רפוס ול שיש ימ לכ

 2% .הזה םיהדמה קחשמה

₪ 

 .הללאל הפי .%6 - הקיפארג
 םימעפל 90 - הטילש
 .רתוי השקה דצל הטונ
 ,םהדמ 498 - נואס
 י .םימישרמ םיטקפאו
  רשפא .98 - םייח-ךרוא
 ' -  !תועש יבג לע תועש קחשל
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 - הז ימ ,6 רטסימ ,וי
 וה בב יו ב

 !6 16 ז63!!ץצ 16 ?םייק תמאב
 תובקונ תולאשב ?ורּבווה 0266201
 תקהל לש ןורחאה םטילקת רגסנ ,ולא

 ,תשדוחמ הסרגב אציש 5 הוררסה
 וידר תועפוה ךותמ כה דחח6 וז

 יאפור ,5תגחושחה תקהל הרבע םיבר םיכילהת

 תקהלכ ,1986 תנשב ,דנלטוקסב המקוהש ,לילאה

 יי לב נלי

 טנייבמא/סואה/סנאדה תוקהלמ תחא לש

 לע הידוראפה תא .םלועב רתויב תודבוכמה

 ,ןבל רוחש פילק ואידיוב הוולמ ,ילגנאה סנאדה

 דחוימב ,םיריכמ יאדוו םכלוכ =שחטטקטז (00

 .20 ינב םיטירב םתא םא

 ב

 טילחה ,תוחמתהב "תירטאיכיספ

 \ ו -

 ינש דבאל ןילוק חילצה ,סנאדה םוחתל רבעמה םע .ידיחיה רבחה

 - הקלה לש ןושארה טיהלה רבחמ ,ןיס יליוו - ןורחאה ,םירבח

 םייאב תירותסמ העיבטב תמ ,"בו'צברוגב םינימאמ ונחנא"

 םב יוב נל במ בב ו עב לכ ני יוגב

 תוכזלו ,יטירבה םינומזפה דעצמ שארל עיגהל ,הלש הירוטסהב

 .תירטסיה הפישחל

 ינ ור ור - 7% ופואר חלוווה ע טווררל
 וו ן-ו ו ותו יי

 תעבוא תא ו ,הקהלה לש יחכונה בכוהה םלוא

 ,הלש רידאה םוסרפל איבהש אוה ,הלש םינורחאה םיטילקתה

 ל יי

 דחי .הינטירבב רתויב םיחלצומהמ ,ןבל רפארו ,ועוצקמב ןבלח <

 תוגספמ ,א עוווטושוו כוו תאו טאג חוו: תא ואיצוה םה

 .םלועה תא שובכל םיננכתמ םה תעכו ,9וו"ה תונש לש הריציה

 ,הקהלה לש ₪8₪8%"ה ,הינטירבב חתפנ שדוחה .תושענ רבכ תונכהה

 לש םתיב ,א1:אוזה סא לש דוחיה .טנרטניאה ךרד עיגהל ןתינ וילא

 ומכ ,םימוד םיטקייורפל דוגינבש ךכב אוה ,טנרטניאב %ווגווושוו"ה

 העפוהה וא %01:1. תקהל לש אילפהל ןצחוימה טקייורפה לשמל

 אוה ,ג!וגטווש"ב םיישדוחכ ינפל הרדושש תולגלגתמה םינבאה לש

 ידי לע אלו ,הקהלה ירבח ידי-לע תורישי להונמ טקייורפה ןאכש |

 ,השעמל .בהלנ םיצירעמ ןודעומ וא ,תיתרקוי הקפה תרבח וזיא

 רגרב סות :בתכו בוצע

 דחא לכ לש ומכ ,הקהלה ירבח

 טלחהב איה ,םלועב רחא

 ,תושגרתה ףיסומש והשמ

 לש תורידאה תויומכל רבעמ

 יריב יומי לר

 אוצמל רשפאש | םיטסקטו

 \ כ |

 ה'רבחה תא שוגפל
 התה רדחב

 < ךשמב הקהלה ירבח ופתתשה ,אטאוטדסא טקייורפמ ץוח

 המכ םג ןהיניב ,תובשחוממ תוכורעת רפסמב הנורחאה הנשה

 תוארל הפוצ לכ לוכי ןהב תועפוה רמולכ ,תויתימא \/₪ תועפוה

 םייארקא םיסקימ עומשלו ,המבה לעש וזמ הנוש תואיצמ

 ומרתנש םיעטק ,דנלטוקסמ םיעודי אל םיאקיזומ לש םיעטקל

 .תומילאב המחלמל הדוגאה לש קסידל

 ן ]0

 4 וא סנאד לע רבד םוש עדי אל

 גג 0 ש תונויער הברה ול ויה לבא ,םיבשחמ |

 עגרכ אוה ןילוק ,ירוקמה בכרההמ ,השעמל .םיבוט

 ,יביטקרטניא 6-80א1 לע הקהלה ירבח םידבוע ,ולא םימיב
 .הקהלה לע םינותנו ,םיקחשמ ,ואידיו לש המוצע תומכ לולכיש
 ו יו ) םיעטקמ ,תינושאר תומשרתה
 יש םוחתב רתויב םיקילדמה םירצומה דחא תויהל ךלוה
 יב

 !םידבוע ,ןודנולב ,עגרכ םתוא סופתל רשפא ,הזמ ץוח

 מל רשפא רבכ ונממ תומיגד) םהלש אבה קסידה

 החוסוטווז. ןנסאו" - ןילוק תרדגהכ ,היהיש ,(אשאוזסא-ב

 'צמאב ,ררחושיו ,".וטטווהט . כספו (הונשט . כסאו טוטו 1!ו1זוט טו

 .95 תנש

 ןודעומב ,ישיש םוי לכ , ₪!"כ םג אוצמל ןתינ ,גוז 6 תא
 הסינכה .סוהעא ]וה ₪0. 1.000. \\("| תבותכב ,ןודנולב גץ

 הקשמ ללוכ סיטרכהו ,דנואפ א הלוע

 .ןושאר

 הארנ ואוב ,אבה טילקתה אציש דעו

 שי ייובו

 רווול:// וארא .(1טדררוה שוט /(₪-/31\כוושד חט ואו וזו[

 שפחל םילוכי םתא יתוא םג

 רוזיא ,\/וזזו!ו1 1:\-₪000א1זב

| 



 תגשמ תידפימ תלת היוו <
 תלרותה ,סילילעו תורוא לש

 : 7 7 0 % 2 החלפהל ,זוכירל ,ןורכזה דודיחל
 . יי 2 0 /--

 . חומה ילג ןוזיאו בותינל לוקו רוא תיגולונכטב לעופה ישיא בשחמ ינימ וניה ריג דניימ

 | 03-6428454, 6428535 'לט .לארשי "ריג דניימ" :ידעלב ןאובי

 - צצ טיבמוזל יתפוקת יונמ ,רישכמה תיינק םע, לבקי וז העדומ איבמה לכ



 ינורשע סיסבב 16 רפסמ רמולכ 0 ב וז הקיספ ב ודעה

 כ תל
 ןונגסב ,הריהמ תבשחוממ הקיפארג תריציב ןודנ הז רודמ
 [מ1א05 | ,470006 יקחשמב העיפומה הקיפארגה
 ,ובתכנש ולאו ,אשונב ובתכנ םירפס טעמ | .[261057ו
 םתאצוה וחאל ,תיסחי ,רצק ןמז םינכדועמ אלכ םיבשחנ
 .ועעב רתונ ריהמ יפארג תונכתל סיסבה ,םלוא .רואל
 הקיפארג רוציל ןתינ דציכ ןיבנ תואבה תובתכבו וז הבתכב
 תא עיקשהל שי ןכיהו שמתשהל שי םילכ וליאב ,הריהמ
 .ותויב םיבוטה םיעוציבל עיגהל ידכ םיצמאמה ברימ

 לש רלייפמוקב שמתשאו לקספ תפשב בותכא הז רודמב תוינכותה תא

 רודמה תא ארוקש ימש ,חינמ ינא ."לקספ וברוט" - "דנלרוב" תרבח

 תאז לכב ךא ,עדוי אלש ימו ,לקספ עדוי

 ,ותוא תניינעמ 'וכו םיקחשמ ,הקיפארג תריצי
 | ,השק אל הז .הפשה תא דמליש יוארה ןמ

 | הצופנה הפשה הניה לקספ ...קיזי אל יאדוובו

 | המיאתמו ,םיריעצ םיתנכתמ ברקב רתויב

 | ללגבו התוטשפ ללגב הקיפארג תונכתל

 | םיעטק םנשי ,םיתעל .הריבסה התוריהמ

 | תפשש ,תיברמ תוריהמ םישרודה הנכותב

 | ולא םיעטקב .הקפסל תלגוסמ הניא לקספ

 | ןוויכמ ,רלבמסא תפשב שמתשהל ףידענ

 | רתויב הבורקה הפשה התויהב ,רלבמסאש

 | םיעוציבה תא ונל קפסת ,הנוכמ תפשל

 | םיעמוש קר ,םיברש עדוי ינא .רתויב םיזירזה
 | :םירמואו ,תאזה הדיחפמה הלימה תא

 ,ןכל ."!אל ןפואו םינפ םושב ?רלבמסא"

 המו רלבמסאב רתי שומישמ ענמיהל לדתשא

 .הב עדי טעמ םג וחיוורת ךכבו בטיה ריבסא ,םיבייח תאז לכבש

 ,(801) יידנלרוב" תרבח לש יפארגה תונכתה קשממ םע דבעש ימ לכ

 יפארג תונכת תורטמל םיאתמ וניא ,הטעמה ןושלב ,קשממה יכ אצמ

 אוה ךא הטושפ הקיפארגו היצטנזרפ תורטמל םלשומ טעמכ אוה .ריהמ

 לש םיעבצה 256 תקיפארגל יונב אל ₪61-ה ,ףסונב .ריהמ אל טלחהב

 וב הדובעה ,הז בצמב דובעל רשפאש תורמלו ,דקמתנ ונא הב ,/63-ה

 .החונ אל דאמ

 םימסקב | ולו םיבשחמב ןבודמ

 הקיפארגה לש הדירחמה תויטיאה תייעב תא םירתופ ונא דציכ

 ריכנ ואוב .בשחמה לש "םייברק"ל הדיריב ןומט ןורתפה ?לקספב

 ונא םג ,השוע 801-הש המ .םימסקב אלו םיבשחמב רבודמ ,תודבועב

 ,320א200 לש יפארגה (אזסס₪) בצמל סנכיהל ידכ .תושעל םילוכי

 (ךסמב רתויב הנטקה הנומתה תדיחי אוה לסקיפ) םילסקיפ 320 ,עמשמ
 ריצ והז) יכנא ןוויכל םילסקיפ 200 ,(?םירכוז א-ה ריצ) יקפוא ןוויכל

 לש (1אד מח ש1) הקיספה תורישב שמתשנ ונא ,םיעבצ 256-ו (צ-ה

= 

 גשומ ,עגרכ .(16 סיסבב ןורכיז תובותכו תוקספ ירפסמ םושרל גוהנ)

 בשחמהש תוריש תרודצורפ לאכ וילא סחייתנ .ונתוא ןיינעמ אל הקיספה

 יפארג בצמל רובעל וננוצרבש הקיספה תורישל ןמסל ידכ .ונל קפסמ

 ארקנו ,513 לקספב וא 13 רפסמה תא ,\א רגואל ריבענ 0

 םיימינפ םינתשמ לאכ םירגואה לא סחייתנ הז בלשב) ואידיוה תקיספל

 .(דבעמה לש

1 156% 

 ק0660טז6 [םוו 0,

 אז

> 008 
 ספות

3 =: %.3688 
 זח(510 ,4688) ;

 חס;

 קז0060טז6 חו[ 320א200: 455606;

 פא[

 תוסצ 8א , 1 31ב | \ א-ב 513 ךרעה תא םיש

 ומ( 0 (510 הקיספל ארק|

 םאט,;

 התוא תא תושוע ל"נה תורודצורפה יתש

 ,הנוילעה .320א200 בצמ תלעפה ,הלועפה

 בלושמ לקספב ,הנותחתה וליאו ,ינקית לקספב

 םתאש ,הווקמ ינא ,וישכע .רלבמסא םע

 םימעפל תרתופ רלבמסא תפש עודמ םיניבמ

 30 יפ השעמל) רתוי הברה הריהמ רלבמסאב הרודצורפה .תובר תויעב

 האמ תשפותש לקספב הרודצורפה תמועל םיתב השימח תשפותו (רתויו

 ?הא ,ןמאי אל !רתוי הטושפ רלבמסאב הרודצורפה ,ףסונב .םיתב הששו

 ,הנשמ אל ,ךיא םתנבה אל םא .320א200 בצמב ונחנא זא ,ייקוא

 ימ .ףוסה דע התוא ןיבהל םיבייח אל ,הרודצורפב ושמתשה טושפ

 ?ךסמל לסקיפ בותכל רשפא ךיא לבא !הנשמ אל ...אלש ימ ,ךלמ ,ןיבהש

 אל ₪6]-ה לש (???)הבוטהו הנשיה קטדפעןאמ].-ה תרודצורפ ירה

 הדיריב ןורתפה ןומט ןאכ םג .זחווסזפפמ ונישע אלש ןוויכמ ,תדבוע

 םכל חיטבמ ינא ,רבדבש ישוקה תורמל .י/6/-ה סיטרכ לש "םייברק"ל

 ןורכיזל הרישי השיג ידי"לע םדוזצ-ע תוריהמ ןורתי חיווהנ ,םלתשי הזש

 והז ,ךסמה ןורכיזל הרישי השיג ,ןכ ,םילאוש םכבור ?!?המ השיג .ךסמה
 .ריהמ יפארג תונכת לש יסיסב יכה דוסה

 .ךסמה לע העיפומה הנומתה תא ונורכזב רמוש 6-ה סיטרכ
 תלוכת תא סיטרכה קדוב ,(הנומתה תא רוציל ידכ) קרסנ ךסמה רשאכ

 יבג לע עגרה ותואב תקרסנה הדוקנל תפפוחה הדוקנב ךסמה ןורכיז

 ךסמה ןורכיזב עיפומה עבצב ךסמה יבג לע הדוקנה תא "עבוצ"ו ,ךסמה
 ,הקירסה תלועפ .ךסמה לע הנומתה תהצונ ךכ .הדוקנל תפפוחה תבותכב

>> 5 



 המ תא הנשנ םא .היינשב םימעפ תורשע תעצבתמ ,ךסמה ןונעיר וא
 םא .ךסמה לע העיפומה הנומתה םג הנתשת ,ךסמה ןורכיזב בותכש
 ןורכיזל הרישיה השיגה תא םתנבה - ןורחאה טפשמה תא םתנבה
 .ךסמה

 ?ךלש ןורכיזל הרק המ
 ןושארה לסקיפה תא קילדנש ינפל ,דחא רבד דוע קר ןיבהל ונל רא]

 ךרבתנ 320א2007ה בצמ ,ונלזמל ?ךסמה ןורכיז ןגרואמ דציכ - ונלש

 תבותכ לכ .ת.6. לע הקיפארגב םייקש רתויב טושפה ןורכיזה ןוגראב

 לכב .(סתיפשד) טסיהו (550א15אד) עטקממ תבכרומ ש.6.-ב ןורכיז

 הניפב ,(0,0) הדוקנה רמולכ ,םיריצה תישאר תאצמנ יפארג בצמ

 הדוקנהו (...ךסמה לש אל ונלש לאמש) ךסמה לש הנוילע תילאמשה

 ךסמה .הנותחתה תינמיה הניפב (319,199) ונלש הרקמב) הנורחאה

 אצמנה לסקיפה .(200*320 = 64,000) םילסקיפ 64,000-ל קלוחמ

 ,.0  טסיהל הפוממ םיריצה תישארב

 הפוממ ,(1,0) ,וירחא אבה לסקיפה

 הרושב ןורחאה לסקיפה .ו טסיהל

 1 .319 טסיהל הפוממ ,(319,0) ,הנושארה

 | הרושב ןושארה ,וירחא אבה ,לסקיפה

 % ןויגה יפ-לע .320 טסיהל הפוממ ,היינשה

 ,(319,199) ,ךסמב ןורחאה לסקיפה הז

 םא ,םידמל ונא .63,999 טסיהל הפוממ

 :איה טסיהה תאיצמל החסונהש ,ןכ

 ,ץ*320+%א = טסיה

 ונרמא .וקדיבו תוטנידרוק וביצה

 ,- עטקמו טסיהמ תבכרומ תבותכש

 עטקמב אצמנ ואידיוה ךסמ ןורכיז

 הדוקפה .(16 סיסב) 54000 ורפסמש

 :אוה הריבחתש לקספב אוא]

 || קפסת ,אזתאו[עטקמ:טסיה] := 6

 הרודצורפ ,ןכלו .ןורכיזל השיגה תא ונל

 :ךכ תיארנ 601.08 עבצבו צ-ו א תודוקנב לסקיפ תביתכל

 קזסס60טז6 קטזקוא6!(א : ט/סז6; צ , 60]סז : 3ץז6);

 6קות

 או6תו[5/4000:צ *320+% ] := 0;

;1 

 ד תר <

 ןח

 וע
4 

5% 1 

 ידילע ךסמה ןורכיזמ לסקיפ המוד ןפואב אורקל םג ןתינ ןכ ומכ

 :האבה הייצקנופה

 [יטתסווסת (20זקוא6](א : \צסז0;צ : 0ץו6) : 6;

 ם6קות

 (00וקוא6] := א16תו[5/4000:צ *320+8]

 ו

 < ק/00 0 05 .60]2/609/ 270 2505 474,027 3 0 20/ 2/5/7730 000/00

 לכ 0

 ךמצעב תאז השע
 וסנ ,םילסקיפ בותכלו אורקל דציכ םיעדוי םתא רשאכ ,וישכע

 רויצ ,ךסמל תרגסמ רויצ :לשמל ,תומישמ ינימ לכ תושעל םכמצעב

 320200 בצמל רובעל וחכשת לא .רחא רבד לכ וא ,םיילמודנר םירויצ

 יפארגה הדובעה בצממ רוזחל ךרוצ שי ,ףוסבל .םילסקיפה תביתכ ינפל

 ,יפארגה בצמל הרבעהה ןפואל דאמ המוד רבדה .ליגר טסקט בצמל

 דציכ תרחא ...ןבומכ) ,513 וניא בצמה רפסמ :דחא יוניש םייק ,םלוא

 .53 אלא (הקיפארגל אלו טסקטל רובעל וננוצרב יכ תעדל סיטרכה לכוי

 :ךכ הארת טסקט בצמל ונתוא ריזחתש הרודצורפ

 קז0660טז6 1117 6א1: 455610161;

 הפא]

 חוסצ הא 3

 ותו 10

 םאעכ,

 םושיי לכל סיסבה תא םיווהמ הבתכב וגצוהש םיאשונה ,םעפהל והז
 םושמ ,ךסמה ןורכיזב םילסקיפה יופימ ךרד תא ןיבהל דאמ בושח .יפארג
 םיאשונה .םירחא תומשבו םילק םייונישב תובר םימעפ רוזחי הז אשונש
 םכל רורב אל והשמ םא ,ןכלו הנושאר האירקב הנבהל םישק וגצוהש
 המ לכ וא תועצה ,תובוגת לבקל חמשא .תפסונ םעפ הבתכה תא וארק
 תפותה יבתכמ תא) תבשחוממ הקיפארגל רושקה חולשל םכל אבש
 טיבמוזב ילש רודמב םלוכל תונעל לדתשא ,(תיבב ורמיש םכלש
 דציכו םיעבצ ,םילוגיעו םיווק רויצב קוסענ תואבה תובתכב .ןייל-ןוא
 לא זא .תידממ-תלת הקיפארגו היצמינא ,םיטיירפס רייצנ .םתוא םירידגמ
 ₪ .אבה ןויליגה דע הבתכהמ םתדמלש המ תא ולגרת ,ולצעתת

 | - ויייניתוומ -| |
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 \נותו

 ידלת
 םינ
 רבד ןה ,עדוי דחא לכ הז תאו ,ןוירהב 0%

 תויהנ ךכ-רחא ,תואיקמ ןה הלחתהב .ןכוסמ -

 תויהנ םתס ,ףוסבלו ,ינלות ןפואב תוינגאד
 .ךכ היה דימת אל הז לכ .תוקיבדו תוילטנמיטנס
 םיעיגמ ויה םידלי = .ןוירה ,הזכ רבד היה אל ,םעפ
 ואב זא לבא .הדיסח ידי לע וא ,בורכ ךותב
 .לכה ונל ולקליקו ,דנואס-הרטלואהו ,המדיקה

 קופס ר"דל ףילחת
 אל / ,יתתפשמ ןוירה ווח םרתש ,םיריעצ

 - בטיה תנמושמה ןוירהה תיישעתל  םיעדומ
 תויונח ,תוינלופ תוהמא ,םייטרפ םירוטקוד ,םירפס |
 ...'דועו 'זאמאל תטישל םיסרוק ,םידגב =

 םידחפ המכ דוע ךוסחל ידכ ,וישכע זא

 חש תא 1188 תרבח האיצוה ,תויוטבלתהו |
 .םהסע וש

 דיפקמש 18 ב רגגל אל תוחפל  .אל הז ,ןיינעמ
 םש שי היצמרופניא לבא .העינמ יעצמאב 'שמתשהל
 לכות ןוירהב תגאדומ אמא לכש חוטב ינאו ,עפשב
 ל ידכ| ו 6 ובר .תועש .תולבל

 עובש לכ .ןוירהה תועובשמ דחא לכב ,ןויההה ךילהת לע עדימ לבקל
 . המכ דע) עיגרמ רבסהבו ,רבועה לש הנומתב הוולמ ,40 דע ומ
 . לע (עיגרמ תויהל לוכי רירק יטירב לוק תלעב הביבח השא לש לוקש
 .ףוגב ךלצא שחרתמש המ

 ךיא ?ןוכנ .רקובב םויה תאקיה .6 עובש" : הככ ךרעב ךלוה הז
 ומכ ךרעב הארנ ךלש דליה .יששה עובשב תא יכ = ....הההא !?יתעדי
 :.ןולב ומכ תצק השיגרמ תאו ,צ"עמ לש רוסמ לופיט הרבעש הינבגע
 רובעל אל ילדתשת םייתניב .עורג רתוי הברה היהי דוע הז ,יגאדת לא
 ".םיגד תויונחל ידמ בורק

 לע םג עדימ לבקל ןתינ ,םייחה לא עסמהמ ץוח
 ,אמגודל .ןוירהה תפוקת לש םירחא םיטקפסא
 אוצמל ןתינ "ךמצע לע ירמשת" תרתוכה תחת
 וא "ןוירהה תפוקתב םיסחי תוכרעמ" ומכ םיקרפ
 תמאב היצמרופניאה ."לוכאל אל המו לוכאל המ"
 ומכ תויוקדל דע הקימעמו ,הלש בחורב המישרמ \

 םאהו ,לופ םע סומוחב םייוסמ ןימטיו לש תויומכ
 .ךלש דליל בוט אל וא בוט הז

 יל אצי אלו יתיסינ
 םירואת יתאצמ ,המצע הדילה לע קופב

 -תונכה דואמ הברהו ,הדילה ךילהת לש םיעזעזמ
 ,והשמ אצי .יתמשנ ."4 3 2 1 קומע ימשנת" חסונ
 \ .קונית היה הזש יל הארנ אל לבא

 עיגהל ידכ קר ,יתרבע ולאה תואלתה לכ תא
 ,קרפה והז ."קוניתה ייח" - רתויב הנהמה קרפל

 הזיא ומכ םיניינעמה םירבדה לכב םיקסעתמ ובש +
 : רויצ .המכ ןב קונית ליכאהל המ וא ,תונקל יברב --

 / רשפא רדח לכבשכ ,םירדח ובו ,ןטק תיב לש
 ' םאה ."היטבמא" לע יתצחל .וילע דומללו ,ץוחלל
 ההובג תויהל הל לא קונית לש היטבמאש םתעדי +

 .םיעדוי םתא וישכע ,הנה זא ?מ"ס 30-מ
 תא תונקל וצור ,ןוירהב םתא םא ,ןינעה םוכיסל

 .םמעשמ ןוירה רפס לכמ רתוי הווש אוה ,הזה יד יסה <
 בשוח אל התא ?אל המל תמאבו) אל ןיידע םתא םא
 .ששאמב. ןמזה עיגהש
 גש זא :(?ןתתתתש

 ץלמומ
 ורתוותש
 ,ןינעה לע
 ינפמ
 תקפהכש
 | דמיטלומ

0 
| - | 



 הפתו
 לש תורישהמ קלחכ םוליצל ןמנמש טנדוטס ,'ץלוו ורדנאשכ

 40108051 תרבח לש ןושארה שוטניקמה תא הנק ,קרוירינב 5 0 * ד < 3 8 =
 ,א או 051 5 בצקבש ןיבהשכ .ףסכ הברה ךכילכ הלוע טושפ םילילמת דבעמש עדי אל אוה

 טילחה ,ולש בשחמל הריבס הנכות תונקל ףסכ ול היהי אל םלועל ,הזה

 אוהשכ ,קמה לומ הוואגב ריעצה ורדנא בשי ,ןכמ רחאל שדוח .השעמ תושעל
 תנכת אוהש םילילמתה דבעמ ,רתוי אלו תוחפ אל ,תרזעב םיבתכמ בתוכ

 שלש שת שמ 5-2 ב-4 28, 0בכקה

 .ולש סיכה ימד תא תירוקמ ךרדבו ,רשויב חיונרהו

 דואמ הברה לע ורדנא בשוי ,הזה רזומה הרקמה רחאל רושע ךרעב ,םויה

 אוה הב ,הנכות תרבח ,אאומא051ג 50ושגאת תרבח ל"כנמכ ,ףסכ

 יארחאו יאקיפרג ,תונויערה הגוה ,תנכתמכ דקפתמ

 .קוויש לע

 4א- לש הנכותב םתלקתנ אל םלועמ םא

 לש תונכותהש ינפמ ילוא הז ,תונחב 80514
 תונכות ןה ,ללכה ןמ אצוי אלל ,ןלוכ ,'ץלוו ורדנא

 ךרד קרו ךא תוצפומה ,(5840ו/88₪) תויפותיש

 ,ןילךוא | הקירמא = ,ברסויפמוק | ,טנרטניאה
 ,םילודגו םינטק ,םיסאיביב יפלאו  ,קניל-לפא

 'ץלוו שכר ,ולש םוסריפה רקיע תא .םלועה יבחרב |
 הדקרא קחשמ ,א/ג1570%א| קחשמה תוכזב

 קמה יקחשממ דחאל םויכ בשתנש  ,קילדמ

 .סלועב רתויב םייראלופופה |

 ,'גלוקל וירבח ןיב ולש טושפה םילילמתה דבעמ תא ץיפהל לחה ,טאל טאל

 מ לט חדתוו הררחה
 ש לע תדמוע הרבחה

 תהל ףידעמ התא המל :ש ררחהכ הל - ר ."

 עתה בת החכמה

 וילע דבוע ינאש שדח קחשמ אוה ?0א
4 

 םיקחשמה ומכ תוחפל תלצומ היהיש הווקמ ינ ו ה ותר חוחהל לפצות הוהוש הוו וא
 ותוא תוארל רשפא .ילש םימ וחו ר שט לומ ה

 ירתא ,ץיקב קר קושל אצי אוה לבא

 מ לע ןחבייו ,דוקה לש האלמ היצזימיטפוא

 .םיבשחמ לש לודג

 ןוסדיויד ילראהה עונפוא ךייחל סנכנ יתמ ל

 "נו רד וש רד רו רו

 בהוא דואמ ינאו ,ותוא יתינק ,ךרעב הנש ינפל הברה דוע 'ץלוו בתכ 1101 5708% זאמ 4 |

 טלחהב ינא .עוסל םיענ דימת אל ,הזכש ריווא גזמב ,ןאכש תורמל .ותוא תניינעמ הסרג ,6111841. לשמל) םיקחשמ המכ דוע ןהיניב ,תורתא תונכות

 ?הדירולפ ילוא .רתוי םח םוקמל הרבחה תא ריבעהל לקוש אל רפסמ ,(קירבמ היצלומיס קחשמ ,1.ז₪5ו ,יראלופופה תולוקלומה קחשמל

 תא בורקה ןמזב בסהל וא בותכל תוינכות שי הרבחלו ךל םאה תוליפנ דגנ ןוסיח - ₪018 5111 שח : לשמל) תכרעמ תובחרה לש לט

 ? קטיאטז>6-ל םכלש תוינכותה תפלחהל םיישומיש הרקב תוחול ,(תכר
 תורמל .שממ אלש איה ,תמאה הברה הברה םגו ,ךסמ ו וליצ ,תו

 )א- וא 10 00%! ומכ תונכותהמ קלחש הרקב תול | כ

 תובסהה תא וישכע רבכ תורבוע ,1 ,קטוקסידל שוטני

 םיריהמה הדקראה יקחשמ ,תושורדה ידמ ךתוא \

 ,רלבמסא תפשב םבורב םיבותכ ,ילש 0 :
 ןכלו ,םהלש | תוריהמה רופישל
 יתלב איה ₪156 תכרעמל הרבעהה
 .תירשפא

 בצמב 'םגש 'איה ,הבוטה הרושבה
 ולאה תונכותה תוצר ,היצלומא
 קלח השעמלו ,המיהדמ תוריהמב
 קמה ידבעמ תייצלומאל תוקידבהמ
 לע ועצבתנ ?עטשא?6 לע םינשיה
 טעמכ ןהש ללגב אקוודו ,ונלש תונכות
 תויטרדנטס תואירקב תושמתשמ אלו

 ?ךלש

 םע 1
 הנכות תרבח לש תיז

 ספ יבשחמל ךלש תונכותה
 בלשה תא רובעל ןווכתמ התא



 77 דוההוווו אמ |

 ,ול םת ירבעה גנלסה בטימב |
 לש עודיה רבכעה ןמס ףלחתה
 םרגש המ ,די לש ןמיסב תונולח
 ,ךסמה לע עיפומה רבד לכל
 יתשקהש עגרב גוגחלו לועפל
 לספה לע יתשקהשכ / .ןילע
 ינא) ךלמה דוד לש םסרופמה

 הקרזמל לספה ול ץפק ,(בשוח +
 .הלק הייחשל
 תניג לע יתצחלשכ
 וררועתה = ,םיחרפה

 וחצפו םייחל ולא שמ
 המ ,הרידא הרישב
 רפסל יל ריכזמש
 קחשמה לכש ,םכל
 הקיזומב הוולמ
 תוכיאב תירוקמ
 יתעד יפל הוושש
 ,ףסונ קסיד תאצוה
 יעטיק לש קר

 חוטב טיהל .הקיזומה 4
 ..יבשחמה יטוטאז ברקב

 יתעגהו ,לייטל יתכשמה
 םש .ישילשה דומעל רבכ <

 ,ללמואה .עדרפצה הסנמ
 הקישנב = ונוצה = לכש
 הירחא ףודרל  ,הכיסנהמ

 ןיאש ןוויכמ :ךא .ןומראל 5%
 תינומל ףסכ ול ן

 טלש םע ןמש םטופופיה)
 תכלל וילע ,(ובג לע יסקט
 .לגרב ךרדה לכ תא

 אוהשכ ,רבד לש ופוסב
 האוה .אוה ,ןומראל .עיגמ *
 םיבשוי היבאו הכיסנה תא :

 ,רקוב תחורא | םילכואו = 2
 .ותיא קשנתהל הכיסנה תחטבהמו ונממ ל

 ,רמואש המ ,יביטקארטניא .אוה ,רפסב דומ)
 ,זוזל ליחתי ,וילע שיקמ נאש רבד"לכש ה

 תפירשל וגוכיה

 / !\ הלודגה סירפסה

 | ,תובר םינש ינפל ,םעט
 םהיתויזח תא םישנה ופרש
 .הבר העורת לוקב
 יויו ומרגש תוביסה לע
 ₪ אל ,ךכ תושעל ןהל
 הנשה לבא ,רבדא
 הזחנ ,ןימאמ ינא -
 םירפסה תפירשב
 רובענו = ,םיליגרה
 תאירקל ונלוכ
 - םירפס

 .בשחמה תועצמאב

 יתעגה ךיא
 הרזומה | הנקסמל
 יתלביק ?וזה
 לכ ומכו ,שדח רוטילקת
 יתחצפ ,שדח רבד תלבק
 תא יתתתפו םידוקירב
 .הזיראה

 - .עדרפצהו הכיסנה"

 בותכ ךכ "בשחוממ רפס
 .רוטילקתה תפיטע לע
 , תבשחמ תיבמ שדחה
 .יקצמיטס...ו

 ; תנכות תא | יתלעה
 יילע "הבוהאה" תונולחה
 .המידקו .,יתנקתה ,ךכילכ
 .אורקל םיכלוה -

 .שולש ןהל תועיפומ ,ןושארה ךסמב
 = 8 ףודפדו קחשמ ,רופיסה

 8 םא איג רחבי המב

 ונא ויטכעש ,ל תרמוא 1 הז ו ..הקוחר ץראב ...תובר
 תופצל טושפו ,רואה תאית :יבג"לע םילימה ועיפוה

 םירפס םג ואציש תש : \ּ !ק ,רפוסמ ךכ ,הכיסנה
 0 "!עגתשהל דמוע ךלמה
 הנודמירפ ,איהו ,םוי לכ

 רה תא יתנבהש ירחא

 ב ב



| 

| 
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 ךלהמב םכל רוזעיו ,ןולמב הלבקה רדחב םנ ,

 בכוכבש יזכרמה םלואל םכתא סינכתש תלדה לע עיבצו

 .םכרדחל חתפמה תא ולבקת ,טובורה לע ועיבצתשכ .תומוקמה =
 םירישכמה לכ תלעפהל קוחר-טלש ?רדחב םכל הכחמ המו

 םכל רוזעיש חתפמ הכותבש ,תידוס תפסכ םג םש שי .םיללכושמה
 0 ל ט

 כל ו תלה לע ל ןגה .ידליל תדעוימ הנושארה .תומר שולש "ןאטיטל .עסמ"ב |
1 , 

 ב רפסה 'תיב ידלי וא ןגה ידליל המיאתמ היינשה ,האירקב םיניינעתמש ו
 ב ואידיווה יקחשמ םלואל ועיגת ,תויללח קחשמב וקחשת ךשמהב ל תזשללשהו טעמ םיארוקש |
| [ 1 . 

 שש

 .ןאטיט קוחרה בכוכה לא ,ידרוג םע דחי ,םיאצוי םתא ב

 .םיידוס םירדחו תועתפה ןומה ובו ,לודג תוינק זכרמ ולגת ןאטיטב

 4 ר
 % ו !םירדחה ןיב וללותשתו בכוכל ועיגת ,רצק החיתפ ךסמ ירחא

 = ךרעת וירתופ ןיבש ,לק ןודיח םכל הכחמ ,בגא ,הלעפהה תרבוחב

 - ןיב רשקתהל םינמזומ םתא ,היעבב םתלקתנ םא .םיסרפ לש הלרגה

 % ₪ .הרזע שקבלו 09-528741 :ל םיירהצה ירחא ששל עברא תועשה

₪ 
 5 בהוא דואמ אורקל ידרוג"

 ₪ בחוס אוה סוקמ לכל ןותיעה תא ו
 ?הרוק המ ,ידרוג ,יה- |

 "?ארוק התא םיתורישב וליפא-
 :רשוכה ןוכמב עמשנ אבה רישז

 םירירש חתפל הצור ידרוג
 םירמ אוה תולוקשמ םויה לכ ןכ
 ץפקמ םגו ספטמ ,ררדכ
 ".ץמאתהל יאדכ ,קזח חי:הל יד

. = 
 ,םידליה תדגא ,"ןפ רטיפ"ש עומשל וחמשת חטב ,הלעמו שמח ינב םתא םא א
 ,יליל - רגייט תא ליצהל םיכירצ םתא קחשמב .םור.יד.יס יבג לע תאצוי

 .הדובאה הפמה תא אוצמלו ,קוה ןטפק ידי לע הפטחנש

 ,"2 סקיפ דיק" תאצוי ,דואמ החילצה "סקיפ דיק" רויצה תנכותש ירחא א |[==
 .התיא עשעתשהל םיבהוא דואמ םירגובמ םג לבא ,הלעמו שש ינבל תדעוימ

 בוחר" תא תא םג ואצמת ,םיילקיסומ םיטקפאו תונומתו םירויצ רגאמ ,ילגנאו

 םלוע ,הקיזומה םלוע ,חמוצהו יתה םלוע לע תדמלמש הנכות - "תועתפהה

 .הבשחמה יקחשמו הביבסה ,ןורטאיתה

 תסריג ריחמל ההז הריחמ .תירבעבו תילגנאב ולש םור.יד.יסה תסריג |[

 :הרצק תרוכזת הנה ,קחשמה תא ריכמ אלש ימלו .ח"ש 99 :םיטקסידה

 .ותוא ררחשל ךירצ ,םסוקה לש ורבח ,התאו םסוקה תא תדכול הערה הפשכמה

 אמלל םירבש" םשב השדח הדמול החתיפ םילשורימ "םיבשחמ ץע" תרבח א

 ,םירבשה אשונב שורדה םידומילה רמוח לכ תא תללוכ הדמולה ."םירבשמ

 תקוושמ אל ,בגא ,הדמולה .הקיפרגו עקר תקיסומ ,ילוק בוביד תבלשמו

 ,"םיבשחמ ץע"ב קר התוא גישהל ןתינ .תויונחב
 .םילשורי
 ,"טאפ-טאפ" ?םיריכמ םתא "טאפ-טאפ" תא א
 תריל הסט איה םעפהו ,תרזוח ,הלוגסה תינוכמה
 .םיבכוכהו חריה ,שמשה תכרעמ לע תדמולו
 ?ףרטצהל סיצור
 יפקיה דויצו םיבשחמ תקפסמ "רודלא" תרבח *

 לארשי ידלי תרשכהל לעפמה לש םידליה יתבל
 .(היימינפ םע יתחפשמה אתה לש בוליש ןיעמ)
 ,םידליל םאתומ םיאור םתאש הזה קיטסיו'גה *

 תצות .הטילשה תולקב ןכו לדוגבו בוציעב
 ."תויגולונכט וקו

 | ירבע 'ב"'א תללוכש רויצ תנכותל ףסונב ,םיקלח ינשל תקלוחמ "2 סקיפ דיק"

 | תאצוי ,דואמ חילצה ,"תבשחמ" לש םידליל טסווקה ,"היבוברע"ש ירחא

|- 



 היבופשחמ
 רבוקיר'צ תאצוהב הוח"רב ירונ :תאמ

 ,םייעוצקמהו םייטרפה ונייתל "קזח קזת" וסנכנ תובשחוממ תוכרעמ

 םינכשה ,ונלש תוהמיאה לצא קר ילוא ,בוט) ונניבמ םיבר לצא לבא

 ותמצע ינפמ הדרחה ןיידע תמייק (...ס"היבב םירומה - חטבו ונלש

 וני'חמ םיקלח להנמה "ישונא יתלב"ה בשחמה לש

 הקיטמלבורפה תגצומ ,"היבופ" ארקנה ,רפסה לש ןושארה קב
 הדובעל תינדי הדובעמ רבעמב הכורכה תידוקפתהו תישיאה
 .וילע רבגתהל שיש דחפה םוסחמו ,תבשחוממ הביבסב

 תוביסה תוגצומ ,רקיעב םינוכיסב קסועה ,ינשה קלחב
 יתלב המוארט רדגב הנניאש רבתסמש ,תאזה "היבופ"ל תויתימאה
 ישובישמ לחה - תונוש תוביסמ תקדצומ הדרח אלא ,תרדגומ
 תוניירבעב הלכו תולודג תוכרעמב היצרגטניא תויעבו עדימ
 .םיבשחמ

 ןה ,(העגרה ירודכ) םינוש תונורתפ םיגצומ ישילשה קלחב
 םינותנה תומלשו תוכיא תרקבב ןהו עדימ תחטבא תרגסמב
 .תובשחוממ תוכרעמב

 בושחימה תועפשה לש םינושה םיטביהב ןויד - יעיברה קלחב

 תולאש ררועמ ,ויד תכל קיחרמ וניא םא םג ,הז קרפ .ונדיתע לע
 לש תויתוברת ,תוילכלכ ,תויתרבחה תועפשהה לע רתויב תוניינעמ
 תועוצקמו םימלענ תועוצקמ :לשמל ומכ ,ונייחב םיבשחמה
 ,םירצוי תויוכז שובישו תיביטקלוק הריצי ,היצזינברוא-הד ,םישדח
 == 2 .דועו דועו ,תינורטקלא תונותע ,ןמזו היפרגואג לש תועמשמ

 בשחמה לומ הא'רב הדובעל סוקופ ךירדמ
 סרלס ןוד :תאמ

 שממ ,וידדצ לכ לע ,בשחמה שמתשמ לש תואירבה טביהב קסוע הזה רפס| |

 לומ הבישי ילגרה ךרד ,תיתביבסה היגולוקאהמ לחה ,טיבמוז לש הז ןויליג ומכ

 בשחמ לומ האירבה הדובעה אשונ .םייסיסב תואירב יללכו ףוג יקזנ ,ךסמה

 םג תירוביצה העדותל הלעו ,יברעמה םלועה ראשבו ב"הראב ,הידבשב חתפתה

 .סרלס ןוד לש הזה ןיוצמה רפסה תא םגרתל הרחב סוקופ תאצוה .לארשיב

 יבגל "תיתואירב"ה הרדגהה חווט תבחרה תא ,ונלצא ומכ ,וב ןיא ילוא

 ףיקמ םיאשונה חווט ךא ...המודכו 88 גזא א[ זאש5 ,סקס ומכ םימוחת

 לכ וניה בשחמ לומ הבישיה ןדיע רבד לש ופוסב .רשפאש המכ דע ינכדעו רתויב

 תרוב וניא רפסהו ,תקולחמב םייונש ןיידע םיבר םיאשונש ,שדחו ריעצ ךכ

 .הלאה םיטקילפנוקה םע תודדומתהמ

 לש תוישעמ דואמ תוצעב םילקתנ ונא ,תיאקירמאה תיעוצקמה תורפסב ומכ

 ילגרה יונישו הבישי ילגרה תניחב ,ללכב דויצו םיכסמ תמאתה ,הרואת ןוויכ

 המ תעדל בוט לבא .חוטב אל ?םהומכ תימצע תעמשמ ילעב ונא םאה .הדובע

 תרזעב ץראה יאנתל בותכה תמאתהל ץמאמ השענש תעדל בוטו ,רתוי וכנ

 / .מ"עב שונא תסדנה וגרא תרבח
 11  .םירזוע היפרהה יליגרת .םיניינעמ - םייניעהו שארה יבאכל םירבסהה

 בשחמה יעועיב תא רפשל דעמ ל

 דוחיב ,םתוא ןקתמה אפורל אורקל חונ דימת אלו ,םילוח םיבשחמ םג

 ,לידבהל וא ,רקובב רחמל רמג תדובע םיבתוכ הלילה עצמאב ונחנא רשאכ

 הסנכה-סמל ח"וד םיניכמ 1

 יכסמל רבעמ בשחמה תא ריכהל ךרוצה רצונ םייתיבה םישמתטמ 7

 םגו ,תונמדזמ תולקת ןוקיתו תוימינפה ויתולחמ םג - ולש הדובעה

 םיבאשמה תרבגהב ףסכ דוע עיקשנש ינפל ויעוציב תא רפשל דציכ

 .ולש

 םורגל םילולע רשא בשחמה יביכרמ יוהיזב עייסמ הזה רפסה

 תאו קובקב יראווצ יוהיז לע עיבצמ ,תכרעמה תוליעפ לש הטאהל

 תוריהמ תרבגה םג .חישקה קסידה יעוציב לע םיעיפשמה םימרוגה

 תספדמ ,םדומ ומכ םירחא םיביכרב לופיט םגו ךסמב הגוצתה

 ,רתוי תובוט תואצות םכל תתל םילוכי ולא לכ - םיקחורמ םיתרשו

 .םתלוכי אולמב םתוא לצנל יאדכ ןכלו

 ,ןוחביא תורשפאמה תורש תוינכות םע טקסידב הוולמ רפסה

 תווהמ ןקלחו םינושה םיביכרה לש (8₪א6-11אז אא ) יוסינו הדידמ

 ,טלפ תקפה ,ךסמה תגוצת ,קסידה יעוציב רופישל "ץחמ תונכות"

 11 .תיזכרמה דוביעה תדיחיו תדלקמב שומיש

 ןייל-ןוא טיבמוזב "הדובע ילכ" רוזאב תואצמנ ולא תורש תוינכות *

 | תל הבט 1 דו

 הדובעל
 האירב
 לומ
 בשחמה

 בגיבאב

 ראווצ יבא

 יי

 כד * ו
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 . יל רמא אוהו ,האר םעפ יאש רתויב =

 תוחתפתהל םימרות רבכעהו תדלקמה הדימ וזיאב עודי םר | 8
 קודבל לבוקמ .(6ד) תורבטצמ תועיגפ םע תרזוח הלבח | 39

 :תודלקמב ולא תויסיסב תונכת ₪
 תיוזול תיסחי חונ םוקמב התוא ביצהל לכותש ידכ :תוקיתנ
 .הבישיה
 םניא םיידיה יקרפו םיכומנ םישקמה הקד תדלקמב :תּוקדו תיווז

 .םימרומ
 ידמ שלח ץחל ,רתוימ חוכ שרוד ידמ השקונ ץחל :םישקמה ץחל
 .דיב תוחיתמלו הדלקה תויועטל םרוג
 .הנפפוטצת אל ךיתועבצאש ידכ :הסירפ
 .תויופקתשה ריזחיו קהבי אלשו ,ןיעל םיענ היהיש :רומיג

 שישקה רמא הכ
 (םאתס) הנומיד הצקב הנטק הרבח איהש טפוסורקיימ תרבח

 וענמיו דיל תישיא םימאתומש םירבכע לש שדח גוס חתפל הטילחה

 .םיבאכ
 :קעצו שישק ץעוי םק םתדובע ךלהמב
 !!תדלקמ שי תיב לכל לבא רבכע שי תיב לכל אל :שישק ץעוי

 .קדוצ הלאוו :סטייג ליב
 ?תרוכשמה תא יל תולעהל לכות :שישק ץעוי
 .אל :ליב

 תודלקמ םגו םירבכע םג ליבקמב חתפל הלחה טפוסורקיימ ךכו
 ןושאר טבממ .קושל םירכעהו תודלקמה ואצי תובר תוקידב רחאל
 לש שמשה םוחב וסמוהש תדלקמו רבכע ומכ םירצומה ינש םיארנ
 םירצומה ינשש יתיליג הקימעמ רתוי הקידב רחאל לבא ,תליא
 .שומישל םילקו םיחונ

 תויעבהמ תחא
 7"-*-תתיה םהב יתלקתנש
 *<5>תצק ,הדלקהה תוריהמ
 =[. [ תדלקמל לגרתהל השק
 ך ,העבג ומכ תיארנש
 <[  .יתלגרתה שדוח ירחא

 | ןאיה היינשה היעבה

 אוה וליאכ הארנ רבכעהש
 .דבלב םיינמיל םאתומ
 נוציק) ילאמש ינאש ללגב
 שרב עבג רמל יתינפ (ןליפא
 תודלקמהש חוטבש טפוסורקייממ
 " םיהדמה שודיחה סה ולאה םירבכעהו

 םיילאמשל םג םימאתומ םירבכעהש
 .הארנ אל הז) .םיינמיל ומכ קוידב

 ?270/00/0/2/6 ייע/)/204 יכל
 ..."20/]" ]9 כ :27/6/

 [לקמב רתי שומישמ םיידיב םיבאכב סעפ יא לקתנ םכמ לה
 יוליחתה םילבוס םישנא יפלא לבא יתלקתנ אל ינא ??רבכעש

 !ןודינב והשמ ושעיש םירבכעהו תודלקמה ינרצי תא

 איהש קר אל תדלקמהש רמא םג עבג ותוא (דיגנ ,בוט ונ לבא ,הככ
 לביק אוהש זאמו התוא הציאמ איהש אלא הביתכה תא הטיאמ אל
 .רתוי רהמ 10003 יפ דילקמ אוה תדלקמה תא

 שמתשמ לכו דיתעה םצעב ויהי הלאכ תודלקמש ןעוט םג עבג
 95 תנשב (םתוא תונקל הצרי וא) םתוא הנקי

 אפורו טקייורפהמ םיירקיעה םיבהלתמה םה םיאפורה אקווד
 .תודלקמה תיינק לע םוחב ץילמהו רצומה תא תביש יתשגפש שישק

 ....םייניש אפור אוה ,בגא ךרד

 תטלוש טפוסורקיימ קר אלש ררבתמ
 יטבילוא | תרבח םג | ,קושב

 וזכ תדלקמ החתיפ תמסרופמה
 לפא ,רזומ תוחפ אל בוציעב

 תימונוגרא תדלקמ האיצוה
 תחתפמ קטי'גולו שוטניקמל

 .םייתודידי םירבכע

 שיש בוט | :רוציקב
 ולאכ םירבכעו תודלקמ
 עשנא לע םילקמה

 |-ץ .גרבנזייא אריע רע < 1
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 בניב ו

 םיקורל
 קנע יבשחמבו דחמ םיישיא םיבשחמב שומישה
 הלחלח ריבעמ ךדיאמ הלשממ תודסומבו תואבצב

 ןטחיתופיאל םיגאודה לש םבילב
 י? הווהמ םהלש היגרנאה

 תה הכירצה

 וברק) ל םוהיזו תפרטומ למשח תכירצ ,
 .וללה תוכרעמהמ תלעות קיפנש ינפל הברה ונתביבס [ [

 טאווליק ןויליב 26-ב םכתסהל לוכי םיקורי םיבשחמ םע היגרנאב ןוכסיחה א
 .תלטובמ אל למשח תומכ ,2000 תנט דע

 "הראב (373) תיתביבסה הנגהה תונכוס 1
 .:אבה טרדנטסה יפ-לע םיקורי םיבשחמל
 תכרעמה יביכרממ דחא לכב ,(101.8) "הניש"
 ג םכתסהל לוכי הז ןוכסיח .לכה ךסב טאו

 רצ תנטקה ךרוצל השורדה היגולונכטהמ [ |
 פיאשינה םיבשחמה תיישעת רובע אליממ ( | =

 .(הניעטל הניעט ןיב רתוי

 תושירדל לעמ תולעתהל תובר תורבח תוסנמ ,ףסכנה "בכוכ"ה ירחא ץורימב
 קלח לש למשחה תכירצ תא דירוהל החילצמ ,מ.ב.י .םק/\ לש םומינימה
 קוריה בשחמה"-רותב < | םדו לע .זרכוהש 98-25 לשמל ומכ) הלש תוכרעמהמ

 ב

 'מע ואר) "חומ תונוכמ"ל "קורי" ףילחת - 28 [כז63תוסז ₪

 םיפשונ ,שמשה ןוויכל ןתוא םינפמ ,םייניעה תא םימצוע 4

 תימסוק הראהב םיכוזו ,םיסירת תכרעמ תבבוסמש תישק ךרד

 .םק4 תושירדמ הברהב תוכומנ תומרל (הנשכ ינפל "ןושארה
 לע תודיפקמ (מ.ב.י"ו לפא ,11) תולודגה תורבחה לכ טעמכ
 ףא ק) דועיתו תוזיראב םירזחוממ ריינו ןוטרקב שומיש
 לע ץפוי הלש סקינויה תוכרעמל דועיתה לכש ךכ לע הזירכה
 שומיש םג .(ריינ זובזיב עונמל תנמ לע ,דבלב 6-0[
 .םיבשחמה יזראמב רוזחימל ןתינה גוסה ןמ קיטסלפ יקלחב
 הינכוסל ריזחהל םישמתשמה תא תדדועמ םג לפא תרבח
 תא םהזל ןהבש םיליערה םירמוחהמ עונמל ידכ תונשי תוללוס
 שומיש םידדועמ םיבר "םיקורי" םיפוג ,ללכב .הביבסה
 תולכתמש תוליגרה תוללוסה םוקמב םינעטנ  םירבצמב
 .חפל תוכלשומו

 דבלב רזייל תוספדמ הכ דע בכוכב וכז ,תוספדמה םוחתב
 25% הליחתכלמ תוכרוצ ויד תקרזה תוספדמ אקוודש תורמל)
 ן .(למשח תוחפ

 | לכב גצה יוביכ איה םיבשחמ "תקרוה"ל רחא תרחא הטיש
 | |[!  םוקמב) בשחמה תא שטנ שמתשמהש תכרעמל הארנש םעפ
 הנושארה תינונסה .(תינוגסס םיכסמ תרימש" תנכותב שומישה
 ! ]| תא תיטמוטוא הבכמ 655% א מקס םשב הרמוח התיה
 םא .םייוסמ ןמז ךשמב תדבוע הנניא תדלקמה םא ךסמה
 תכרעמב טולשל םג ןתינ ,"תונולח" תכרעמב םישמתשמ
 תוכ יקפס םג םימייק .יטרדנטס "םיכסמ רמוש" תועצמאב
 תא קרפל ןיינועמש ימל) הלועפ התוא תא םיעצבמה םיימינפ
 יירהצומב םיקורי" םיבשחמו ,(היגלוגוקאה ןעמל ולש בשחמה
 .יטמוטוא "גצ הבכמ" םע רבכ םיעיגמ

 "קורי"ה ץמאמל ןה ףא תומתרנ ,תונושה תרושקתה תותשר
 רוזחימ יבגל עדימ םיקפסמה םירגאמ לש רידא רפסמ תועיצמו
 רגאמה אוה םהבש םסרופמה .םינוש םיגוסמ םיליער םירמוח
 הזכ רגאמ םייק תירבעה הטיסרבינואב םג .ויהואב םקג לש
 תינויסנ םידומיל תינכתמ קלח אוה וב שופיחהו ,"תילוח" םשב
 .םילשוריב רפס יתב רפסמב

 - .םירצומה רוזתימו תלוספה יוניפ םוחת
 'םו .םיחרז נידמה  ,םינרציה ןיב .הלועפ ףותישב
 שומיש) תושידח תויגולונכט םנמא וחתופ ןוזואה לע הרימשה
 9 דוע דחא ףא 5 ו לש האצמה - 606 זג יפילתתב
 ל ו ותעינמ וא קזנה תדימ תא חיכוה

 רמה



 ; רתוי וא ,קורי רתוי אוה בשחמ ,ודיגת
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 :םיגדנ רנחנאק<
 \/פזי6ל/08 לש תולנמגודה ,לשמל

 הלימה לצ תמ ינא) תורזבאתמ
 םחלל סנש םיספדומ םילגצמב (וזה
 םג הזש .(סכ*א) םלתמ םלקו'גבו
 דל םגו ןוזואלו הבלבסל סרות

 .סתוא סלגצ?למש +: //1ו1ה ש6ו\יבני6.00 ב

20% 06 60144. 60% 

 רוזחימב
 ?םויטנפמ ל*גצ םישוצ ךלא תוארהל ונחטבהש םירכוז<27

 צשפמ םיפח םיחרזא לש םילנזוא לצ תונויסנ המכ ?רחא זא

 קורלח לגה ,ןלא-טליב ולש ררוואמה םצ צבוכ לצ ונרשפתה

 לש תולווגמ קור* לספ ונל בצלצש רש םתו* תא םג ףטש

 . ידו ב ב שממ הוה רודמה ואוו) םלרבכצ

 סדי?אב המחלמל המורת ומכ ן*א ,םיבוט םישצמו תואלרב לש ןקינצב רבכ ונחנא סאו

 תולפלפל תוצלוח םירכומ 560מ8\6]] ?81(מ61521 .םולה תא ונל תושצל ללבשב

 אל לבא .ףיגנב המחלמל תוכלוה תוסנכההמ קלחו סדי*א דגנ 1.080 םצ תויביטרופס

 110546 סשב ₪88 .הלחמב סחל*הל ללבשב השפוחב ?אקנב ומכ שבלתהל ךירצ

 .סלוולב רמואש ומכ ,(200] .ולש וקלרט תצלוח םינוק םא המוד המורת םורתל חיטבמ



 שש ש וא ₪ = ו םואג

 ןח ו ש 6 אף
 י] ח הםהיררב|ו| |ן לו =

 תועיד םיעיבמ ,הקיזומ םיעמוש ,םירבח םיריכמ ,םיקחשמ םידירומ | =
 ...תוכפהמ םיללוחמ ,תונויער םיבילחמ ,תובחכ םיארוק = =



 - תיעונלוק הדיח
 :ןה תובושתה |

 ללחב +
 םיבכוכ|

 טרקינס .5 |

 :!ןמשיפ תימע
 מלו

 סדופ םר :תאמ ןויגה תדיח

 ית ב א
 ן
| 

| 
. 

 ,ליגרכ ,הנוכנ םינועה
 לע םיסרפב םיכוז

 !קפיכ-ףיכה
 סאוגט 006 606 טצסו(ש אט 066 ואגו
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 ,ותארקל ןמאתהל תונמדזה ןתנית רינרוטל שארמ םימשרנה טיבמוז יארוקל
 .םיסיטרכ ינש תינק לכ לע םעית ישילש סיטרכל הכזי ןותיעה םע אוביש ימ לכ



 יי

 א"ליא סנכ

 םוקמ םיריאשמש םימוידמב שיש חוכה לע דומעל חילצה דודשו רעונה ברקב תירלופופ דוע הבותכה הלימהש עומשל יתחמש י1

 םוי לע ץילמא םונהיגה תלהנה לש האבה הבישיב) הדוקנה תא ריהבהל ידכ השק יטסיכוזמ"ודס ונרופב ךרוצ היה םא וליפא - ןוימדל

 םוסחל שי היפל דוד לש הנקסמה איה יתוא הדירטמש הדוקנה .(יכוניחה ולעופ לע הרקוה תואכ דאס הד זיקרמל ינוניב םוחב שפוח

 רתוי םינטק םידליש דועב טופיש רשוכ ליעפהל לגוסמ (לודג רבכ אוהש) דודש ךכמ עמתשמ .וזכ היצמרופניא ינפב םיריעצ םישמתשמ

 " ענמנ ךיאו ?ונרופה ינרצי דוגיא ?תדלקמ תוהזל םיעדוי אלש םילינס לש הדעו ?דוד ?וזה תוינידמה תא ףוכאיו ןנכתי ימו .קזניהל םייושע

 ?תוחפ םישקונ םיקוחה הב תרחא הנידמב 885-ל רשקתהל דלימ

 תוארוה וא תיטילופ הלומעת ,ונרופב רבודמ םא ןיב) הילא השיג וא היצמרופניא תצפה רוצעל ןתינ וב בלשה תא רבכ ונרבע ,יתעדל
 רשפא יאש החנה ךותמ" :איה דדומתהל ךירצ דוד התיא היעבה .הדבועב רבודמ ,םלוע תפקשהב רבודמ אל .(תימוטא הצצפ תבכרהל
 םידליל קפסל רשפא ,לכ םדוק "?םידלי לצא םיירשפא תוישיא יקזנ םמצמצל רשפא ךיא - היצמרופניאל םידלי לש השיג רוצעל

 "אקווד" לש סרטניא דליל ןיא םא דחוימב) השק תומילאמ םיניינעמ רתוי הברה םירבד הברה שי - רתוי תוניינעמ תוביטנרטלא
 ול שיש דואמ הרורב הרוצב םירגובמל תתואמ אוה ,לכעל ול השקש רמוחב לקתנ דלי םהב םירקמה בורב ,תינש .(רמוחה תאירקב

 .(םירגובמה יניעמ "אטח"ה תא ריתסהל הסניו תמעזנ הבוגתמ דחפמ אוה ןכ םא אלא) םתיא תודדומתהב הרזעב ןיינועמ אוהו םיישק
 18 ליגב קרש טילחנ םא םג .תמייק אל טושפ - הביטנרטלאה .תושק תויעבב ךורכ המושייו הטושפ הניא וזכ "החותפ" השיגש ןוכנ

 תא םידליה ואצמי ןיידע ,(21-ה האמה תלכלכב בלתשהל לגוסמ היהי אלש םיליטנפניא לש רוד ןאכ לדגנו) םדומל ןוישר םילבקמ
 6 ןורזמל תחתמ איבחה (לטבומה) אבאש ונרופה תורבוח

 :רמות ,ךילא .ןריב רמות - חרוא טסיחאסכ םעפה בככמ הז רודמל הבוגתב

 ןיבמ אל ינא זאמ .ןיבא לדגאשכש שבויב יל התנע איה ,המל יתלאששכ .ילבמסא הרומה ונתוא הדמיל ,ס"יבב םיבשחמ יתדמלשכ ,םעפ

 ךרוצ אלל ליבקמב ץורל תורחא תונכותל רשפאמו ,תיליע הפשב טושפ דוקב בותכש) ילש תונולחה תבתכמ לע רפרפאה ןועשב .םולכ

 "תונולח" ומכ הדובע תוביבסל רבוע םלועה לכשכ ,םויה .1995 איה הנשהש בותכ ,(םירחא םיטוטהל וא םיטפרטניא תסיפתב
 ןמזב ,ילבמסאב םילסקיפ תקלדה ומכ יטוידיא ןויערב ןויגה אוצמל יל השק .הבג םירהל יל תומרוג וז ומכ תוהומת תובתכ ,שוטניקמו

 םתא המל) םיילטיגיד תורגבתה יסקט לע 01=-ו קיסייב לאו'זיו םיפידעמ םיחתפמש רבכ דמל טפוסורקיימ ומכ יתצלפמ לטרק וליפאש
 תרזעב םילסקיפ תקלדהל ילבמסא תורודצרפ םידלי ,ובתכת .(?"לאו'זיו" םואתפ םיארוק םה םהלש םויאה 6++"לש םיבשוח

 המ תא ץירהל ידכ קיפסמ קיתע בשחמ היהי אל רבכש םייתנש הנש דוע יל תוכבל ואובת לא קר .םייאכרא םייפרג םיטרדנטס

 ןומהב היברקב שפשפל ונתוא תבייחמ ןיידע ,ירעצל ,"תונולח"ו) הלעפהה תכרעמ לש תוכומנה תומרב הריבנל םוקמ ןיאש אל .םתבתכש
 6 (הווקמ ינא) דבל ולש םייפארגה םיסיטרכה תא הנוב אל רבכ יבכוכ ןר םג - ןמזה לכ הנתשמ "ךומנ" לש הרדגהה טושפ ,(םירקמ

 םירפס תפירש לש םעפ ידמ תצרפתמו תרזוחה הנפואה תא ריזחהל הצור אקווד איג ,הבותכה הלימה לא הרזחל ארוקש - דודל דוגינב
 תצק ץורית איה "עדרפצהו הכיסנה"ש ךל הארנ אל ,ול ףיטמ הז רודמש םזילרולפה לכ םע .(הפוריאב טיהל היה הז םישולשה תונשב)
 6 תויזח הסננ תאז לכב ילוא ?הזכ ןייפמקל שולק

 ךורצל םוקמבש םיבשחמ עיפוהל םואתפ וליחתה ,דחא םוי ."דגאלפנא"מ רתוי בעתמ ינאש הדיחיה הנפואה םה "םיקורי םיבשחמ "
 .םייתנש ירחא חפל םיקרזנש םיליער ןוקיליס יבבש םיליכמ ןיידע םה .הזמ תוחפ דוע םיכרוצ םה ,ןבוא רטסוטמ למשח תוחפ הברה
 הברה ךכ"לכ המל זא .ןופצמל תצק רזוע הזו ,םיקורי םה לבא .םטיאל םידחכנש םינכסמ םיצעמ רצוימש ריינ לע םיסיפדמ ןיידע םה

 קלחש איה תועמשמה .רתוי הרקי ,קורי טרדנטסב דמועש רוציי ספ תמקה :דואמ טושפ ?תאזה תוטשב תוקסעתמ תולודג תורבח

 בשחמ םינוק םתאש םעפ לכש רמוא הזו .דחא רות םיכחמ תוחפל וא "קוריה קחשמהמ םיאצוי" רתוי םינטקה םיינאווייטה םילעפמהמ
 6 הז לע ובשחתו .ןוזואה תא ברחמש טנרודואיד יירפס תפיאש ידי-לע דבאתמ ינאוייט םיקסע שיא ,קורי

 םושיי לש אצוי לעופ הנניא תינמז-וב תולועפ רפסמ עצבל תראתמ הרואנש תרושקתה תכרעמ לש תלוכיה - ינכט ןוקית ,לכ םדו

 5!וש/ רוביח וא ,טנופניאו יאוז תוססובמ וילע 510855 ומכ) תומישמ יוביר רשפאמה תרושקת לוקוטורפ .דבלב "תונולח" תכרעמב

 הילע רדנייפלט תכרעמ יכ ,ןאכ ןכתסמ ינאש עדוי ינא) המיהדמ הרוצב שמתשמה לש םייחה תוכיא תא הנשמ (טנרטניא יקפסל סמק

 .(תיתודידיו תונולח תססובמ איהש תורמל הזכ סוסקול ןיידע תרשפאמ הניא ןייל-ןוא-טיבמוז ססבתמ
 יפלא הקיסעמה קנע תרבח לש הנבמב ראשיהל ךרוצ ןיא - םייוגה םכיחאמ ודמיל :היישעתה לש םירואזונידל ילש הצע ,הרקמ לכב

 קירבמ ןויערו ינכט עדי ילעב םישנא ינש לש תורבח .(םיעבשה תונשב הבצוע םתשיפתש םישנא - ירק) קתו תונש 20 ילעב םיתנכתמ

 תושעל ןהל השקש המ תא ןהל קפסלו ןתוא הנוק תיאקירמא הרבחש ינפל ןתוא רתאל איה רתויב הבוטה העקשהה .ןמזה לכ תומק

 6 םירבגתמ לבא ,וגאל תצק השק .('וכו םיעיקשמ סויג ,הצפהו קוויש) ןמצעב

| 



 \ עילה
 ו ו ל ו

 ןותיעב ,םילמ לע "םילמ "הבחה "ףכ"לכ * .םןלחב
 ו ער המ ,בוט המ :םילילמתה ידבעמ לפ | !םיבשחמ
 .ארונ אל!םתס
 מול ךיא + ?ןתוא ךירצ ללכב ימ - םוגרַתהו תונכנת לכ =

 כ | ו ו ל כ
 שחמהש .יוכיס .שו ?קודקדל ךלש :יטרפה; חרומה
 ו ממ מ יל ל מ ו עו

 | / *.?טסקט רפליה;הָז המו +
 אית - םישדח :םיקחשמ  :םיעובקה :לכ = ,לוגרכג =
 ...3-הידנריק ,םימד תשר ,ןיע תחת ןיע ,תוומה- =

 יעני לע
 ו ו

 ₪ רב מ ול ער מ = כ-1 0 -ם
 יו ייל = פי מ ו-0
 ימש הרוק לכה - תולרגהב םיפתתשמ

 יבמוזל םירבחתמ
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